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Varje år avverkas närmare 90 miljoner kubikmeter virke i Sverige. Förbättrad  
kommunikation av önskad och faktisk produktion mellan virkeskunder och  
avverkningsmaskiner är ett utvecklingsområde som stod i fokus 2015. 
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Andel föräldralediga som 
kommer tillbaka till sin 
tjänst efter avslutad 
föräldraledighet.
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till arbetstid.

EKONOMI
Årets rörelseresultat –365 033 kr. 
Årets resultat efter finansnetto 6 893 873 kr.
Eget kapital 75 567 086 kr.
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MEDARBETARE

Systematiskt arbetsmiljöarbete.

All personal är representerade av skydds-
ombud samt av Skyddskommittén. 

Arbetsmiljön är en stående punkt för alla 
chefer med personalansvar.

ARBETSMILJÖ

Illustration:Per Thorneus

• Energiintensitet, 18 MWh/anställd

• Växthusgasutsläpp intensitet, 2,4 ton CO2/anställd

• Vattenanvändning, 6870 m3

ENERGI

Vi har 124 medarbetare totalt, 40 stycken är kvinnor och 84 stycken män. Medelåldern är 49 år.

Sävar

20 män, medelålder 51 år 9 kvinnor, medelålder 47 år3 nyanställda

Ekebo

13 män, medelålder 54 år 5 kvinnor, medelålder 48 år 1 har slutat

Uppsala, huvudkontor

26 kvinnor, medelålder 46 år

51 män, medelålder 48 år 4 nyanställda 3 har slutat

2 nyanställda

FÖRMÅNER

ParkeringRikslunchkort Friskvård

SKOGFORSK  
ARBETAR MED SIN HÅLLBARHET

Ett mål med arbetet är att skapa ett gemensamt synsätt 
kring Skogforsks arbete och våra förbättringspotentialer, 
bli mer effektiva, förstärka vi-andan i organisationen och utöka 
engagemanget av de externa intressenterna samtidigt som vi verkar  
för en mer hållbar verksamhet. Vår ambition är också att med ett 
ökat fokus på dessa frågor utveckla Skogforsk till en attraktivare  
och mer konkurrenskraftig arbetsplats.

Arbetet med vår värdegrund, Vi – vårt Skogforsk, där respekt, 
engagemang och kvalitet står i fokus, har fortsatt enligt plan 2015.  

En hållbarhetsgrupp har etablerats och arbetet i denna rappor-
teras regelbundet till ledningen. Gruppen arbetar såväl med stän- 
diga förbättringar i det dagliga arbetet på Skogforsk som med en 
förbättrad och mer strukturerad redovisning av vårt hållbarhetsar-
bete, inspirerad av GRI (Global Reporting Initiative). Kopplingen 
känns naturlig eftersom flertalet av Skogforsks större intressenter 
och andra jämförbara organisationer rapporterar enligt GRI. 

Under 2015 har arbetet med hållbarhet tydliggjorts på 
Skogforsk jämfört med tidigare år. På så sätt vill Skogforsk 
öka sin transparens och information om organisationens 
miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan på sam-
hället.

I sammanställningen (sid 4-5 och 54-55) visar vi GRI-kriterier  
som vi bedömer att vi har tillförlitligt underlag att presentera för 
2015. Som exempel på Skogforsk miljöpåverkan presenteras en 
sammanfattning av vår direkta och indirekta energianvänding  
inom och utanför organisationen. Med direkt energianvändning 
inom organisationen menas all sorts energi, främst el och fjärr- 
värme, som köps till Skogforsks lokaler. Med indirekt energian-
vändning utanför organisationen avses den energi som går åt  
till bland annat personalens resor. Dessa två energiförbrukningar  
orsakade utsläpp av totalt 304 ton koldioxid under 2015. 

Antalet anställda på Skogforsk ökade under 2015. Nio per- 
soner anställdes samtidigt som fyra personer slutade.

Då det nya GRI-systemet mäter andra faktorer än de som  
redovisats i tidigare verksamhetsberättelser så är jämförelser med 
föregående år inte möjliga att göra. 2015 kommer istället att  
utgöra ett referensår i kommande verksamhetsberättelser.
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SKOGFORSK, Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut
Organisationsnummer 817602-9786

Förvaltningsberättelse

VD HAR ORDET
En hållbar verksamhet

Verksamheten
Skogforsk är skogsbrukets forsknings- och utvecklingsinstitut. Vi bedriver  
tillämpad forskning och utveckling inom skogsbrukets hela verksamhetsfält. I 
stiftelsens ändamålsparagraf lyfts speciellt upp att verksamheten ska bedrivas i 
samarbete med andra, att miljöaspekter ska beaktas, att skogsträdsförädlings- 
program ska genomföras och att forskningens resultat ska föras ut till det prak-
tiska skogsbruket. 

Genom att läsa verksamhetsredovisningen från Skogforsks alla delar som  
följer får du som läsare förhoppningsvis en bra helhetsbild av Skogforsk. De 
planer som gjordes för 2015 har hållits i mycket hög grad.

2015 var året då fokus på skogens frågor verkligen ökade, såväl positivt som 
negativt. Skogens viktiga roll för en mer hållbar värld lyftes i klimatavtalet som 
slöts i Paris. I Sverige startade arbetet inom det nationella skogsprogrammet med 
visionen ”Skogen ‒ det gröna guldet ‒ ska bidra med jobb och hållbar tillväxt 
i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. För att nå den 
visionen kommer samverkan och forskning och utveckling att behövas i stor  
omfattning. Därför deltar vi från Skogforsk i skogsprogrammets arbetsgrupper 
med just vår breda och djupa kompetens inom skogsbrukets hela verksamhets-
fält. Att skogsbruk också kan ha negativa konsekvenser syns ofta i den allmänna 
debatten. Skogforsks verksamhet som handlar om att både se till bevarande- och 
produktionsaspekter, och som visar att detta angreppssätt är helt realistiskt, fyller 
här en viktig roll.

Den stora händelsen under 2015 när det gäller kunskapskommunikation var 
genomförandet av de fyra Utvecklingskonferenserna. Rubriken för konferenserna 
var ”Framtidens hjältar” och ca 700 personer deltog. Under två dagar varvades 
presentationer med diskussioner kring olika aspekter av att bruka skogen.

Hållbarhetsaspekterna på, av och i Skogforsks verksamhet får en allt större 
plats. I detta sammanhang är den strategiska forskningssatsningen på skonsamhet 
och produktivitet speciellt värd att lyfta. Inom ramen för denna treåriga satsning, 
som omfattar 50 miljoner kronor, går skonsamhet och produktivitet hand i hand. 
Några exempel på projekt som drivits med framgång under 2015 är koncept-
prövning för en skonsam skotare med banddrift och utrullning av användning 
av mark/vattenkartor på bred front i skogsbruket. Ett litet projekt som gett bra 
resultat och också fått massmedial uppmärksamhet är verifieringen av det nya 
sågsvärdet V-Cuts egenskaper. Det sistnämnda projektet har potential att på kort 
sikt ge större nytta och ekonomisk avkastning än hela den strategiska forsknings-
satsningen. Internt har Skogforsk påbörjat systematiskt hållbarhetsarbete med  
målet att synliggöra hållbarhetsfrågorna i all vår verksamhet samt hållbarhets-
redovisa med hjälp av Global Reporting Initiative (GRI).

Charlotte Bengtsson 
VD för Skogforsk
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En stor del av Skogforsks verksamhet är de forsknings- och utvecklingsprojekt 
som följer planerna inom ramen för det pågående ramprogrammet eller av  
annan projektplanering med olika finansiering. Forskningen görs av Skogforsks 
forskare och tekniker. Men Skogforsk fyller också andra funktioner. Som forsk-
ningsinstitut med ett stort nätverk inom akademi, näringsliv och myndigheter  
har vi ibland rollen som processledare eller den ”spindel i nätet” som får olika  
aktörer att arbeta åt samma håll. En roll som blir allt viktigare för institut som 
Skogforsk. För att nå framgång i komplexa frågor krävs samverkan och utbild-
ning. Ett exempel på detta är den process som samlat relevanta aktörer kring 
”hänsyn till forn- och kulturlämningar i skogsbruket” och som drivits av  
Skogforsk. Processen har resulterat i branschgemensamma riktlinjer som  
kommer att presenteras i början av 2016.

Resultat och ställning
Även ekonomiskt sett var 2015 ett bra år. Rörelseresultatet var nära noll och 
framgångsrik kapitalförvaltning gjorde att årets resultat blev 6,9 Mkr. Skogs-
bränsleprogrammet avslutades under 2015 och uttag av det egna kapitalet för  
den strategiska forskningssatsningen på skonsamhet och produktivitet medförde 
att balansomslutningen minskade men med ökad soliditet som följd. Antalet  
tillsvidareanställda ökade med fyra personer till följd av den kompetensupp- 
byggnad som den strategiska satsningen innebär.

Finansieringen för 2016 är god. Inför 2017, då den strategiska forsknings-
satsningen avslutats i nuvarande form, krävs dock betydande förstärkning i  
form av nya intäkter för att Skogforsk ska kunna bedriva forskning och utveck-
ling med samma omfattning som idag.

Kan banddrivna skotare vara framtiden? Under året påbörja-
des testerna av ett koncept för en ny typ av banddriven  
skotare. Målen är att minimera markskadorna i skogen, för-
bättra förarmiljön och öka produktiviteten i skogsbruket.

Statligt ramanslag (Mkr) 44,2 33,1 31,7 32,5 32,5 

Intressentmedel (Mkr) 41,5 42,8 42,3 42,1 42,0

Övriga rörelseintäkter (Mkr) 86,6 80,9 74,9 74,0 68,5

Årets resultat (Mkr) 6,9 6,4 3,7 3,2 -1,0

Balansomslutning (Mkr) 128,3 174,9 197,3 180,8 163,1

Soliditet (%) 58,9 52,2 48,5 52,6 55,7

Tillsvidareanställda 111 107 109 104 106 
(antal vid årets slut)

 2015 2014 2013 2012 2011

Några nyckeltal under de fem senaste åren.
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Nya branschgemensamma riktlinjer ska förbättra hänsynen 
till forn- och kulturlämningar i skogen. Arbetet samordnades 
av Skogforsk och samtidigt konstaterades att även myndig-
heterna måste utveckla sina arbetssätt.

FO
TO

: P
ET

ER
 A

SK
/S

V
EA

SK
O

G

CHARLOTTE  BENGTSSON
Verkställande direktör  

Framtid och förnyelse
Förnybar skogsråvara ersätter ändliga resurser i form av bland annat fossila  
råvaror i takt med att klimat, hållbarhets- och energifrågorna blir allt viktigare. 
Den svenska skogen utgör en fantastisk och helt nödvändig resurs i omställ- 
ningen till ett biobaserat samhälle. För att uppnå ett hållbart, biobaserat samhälle 
krävs forskning och innovation som stimulerar utvecklingen av nya produkter 
och har en helhetssyn på skogens roll för bland annat export, energiförsörjning, 
landsbygdsutveckling, företagande, arbetsmarknad, samhälls- och bostadsbygg-
ande och biologisk mångfald. Det krävs också att nya forskningsresultat snabbt 
börjar användas i företagens dagliga arbete, vilket kräver en effektiv brygga mellan 
forskningen och skogsbrukets aktörer. 

Här spelar institut som Skogforsk en central roll. I Skogforsks inspel till  
regeringens forskningspolitik som lämnades i oktober 2015 lyftes såväl angelägna 
forsknings- och innovationsområden för fortsatt utveckling av ett långsiktigt  
hållbart skogsbruk och värdeskapande försörjningskedjor som vikten av att  
Skogforsks roll som institut behöver stärkas för att nya forskningsresultat ska 
komma till användning och nytta. Innehållet i detta inspel är också en av grund-
erna för 2016 års arbete med att ta fram en ny forskningsstrategi för Skogforsk.  
I Skogforsks framtids- och förnyelsearbete spelar styrelsen en stor roll. I februari 
2016 utsågs styrelseordföranden Herman Sundqvist till generaldirektör för  
Skogsstyrelsen och han lämnar då omedelbart alla andra uppdrag. Ny styrelse  
väljs vid årsmötet i maj och till dess träder vice ordförande Göran Örlander in.

Under slutet av 2015 påbörjades arbetet med att ta fram nya övergripande 
mål, strategier och en ny vision för Skogforsk. En av nycklarna till framgång för 
en kunskapsorganisation är att medarbetarna har rätt kompetens och att denna 
ständigt utvecklas och förnyas i takt med att vår omvärld förändras. För att klara 
av det krävs en vision/ledstjärna och mål som styr i rätt riktning. Som bas för 
arbetet med mål, strategier och vision ligger värdeorden ”kvalitet, respekt och 
engagemang”. 

Vår målsättning inför en kommande ramprogramsperiod är att bli ännu bättre 
på att visa på möjligheter när ny kunskap omsätts till nytta i skogsbruket. Med 
tanke på skogens och skogsbrukets stora betydelse för Sverige och en hållbar 
framtid så är den kompetens och den nytta som Skogforsk gör för näringsliv och 
samhälle av stor vikt. Förutsättningarna är goda för att under 2016 skapa ett 
nytt starkt forskningsramprogram med finansiering från näringsliv och staten i 
samverkan.
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Så bidrar Björn Hannrups forskning till en mer hållbar värld:

Sprickfritt timmer är klimatsmart! 

Alla som har slarvat när de sågat av en bräda vet vad 
kapsprickor är. Ni vet, man låter ena änden på brädan hänga fritt 
i luften och när man nästan har sågat klart så smäller det till och 
det blir en lång flisa på den ena eller andra änden. Det är samma 
i skogen. Skogsmaskinen kapar trädet med en inbyggd motorsåg. 
Ena änden av trädet hänger då fritt i luften, det är en jättekraft 
nedåt och innan sågen hunnit köra igenom hela stammen blir det 
sprickor i stockändarna.

Sådana här kapsprickor kostar massor med pengar, en grov  
uppskattning visar att det kan handla om minst 400 miljoner 
kronor – varje år. 

I bästa fall upptäcks sprickorna när virket torkat i sågverket.  
Då kan man korta ner dem en eller ett par decimeter och bli av 
med sprickorna. I sämsta fall kommer det spruckna virket ut till 
konsumenterna och det ger missnöjda kunder. Dessutom har virke 
med sprickor lägre hållfasthet och de angrips lättare av röta. 

Men nu har några innovatörer tagit fram V-Cut – det är ett  
triangelformat sågsvärd. När sågen går igenom stammen, så blir 
det i slutskedet kvar en stående ”kam” på stammens utsida.  
Kammen utnyttjar träets fantastiska draghållfasthet, så risken för 
sprickor minskar påtagligt. Och skulle det ändå bli sprickor så är ju 
de på stockens utsida, det blir inga skador i stockens mitt.

Vi har testat tekniken, den fungerar riktigt bra. Det blir färre 
sprickor och kortare sprickor. Och det går lika fort att kapa av 
trädet och det går inte åt mer diesel. 

Om tekniken kommer ut i skogen i stor skala, så får vi en  
lite mer hållbar värld. Sågverken slipper korta virket, mer av  
sågtimret kan alltså bli prima virke. Och virke är nog världens 
smartaste produkt ur ett hållbarhetsperspektiv.  För trä byggs upp 
av luftens koldioxid – sätts virket in i trähus kan kolet lagras i flera 
hundra år. 

Med färre och mindre kapsprickor kan AB Sverige också tjäna 
lite mer pengar på det svenska sågtimret. Och god ekonomi är 
definitivt också en hållbarhetsfaktor. 

Jag hoppas mycket på den här tekniken.

BJÖRN HANNRUP
Tel: 018 - 18 85 39

bjorn.hannrup@skogforsk.se

"Jag och min kollega Petrus Jönsson 
utvärderar ett nytt sågsvärd till skogs-
maskiner. Det är ett svärd som minskar 
risken för sprickor i timret när träden 
kapas ute i skogen. Slipper vi sprickor 
kan vi utnyttja mer av sågtimret till 
prima virke – och virke är ju sannolikt 
världens mest klimatsmarta bygg-
material."
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Programmets huvuduppgift är att förse skogsbruket med 
genetiskt förbättrat skogsodlingsmaterial genom att ta 
fram avelsträd för både dagens och framtidens klimat. 
Programmet bedriver också forskning och utveckling 
med syfte att effektivisera den operativa förädlingen och 
användningen.

Programchef
BENGT ANDERSSON GULL

Tel: 090 - 203 33 58
bengt.anderssongull@skogforsk.se

Forskningsprogrammet

FÖRÄDLING NORD
INSATS 17 222 tkr

FOTO: STEFAN ÖRTENBLAD/SKOGENBILD
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Årets granblomning blev bättre än på många år och ett 
stort antal korsningar gjordes, men det slutliga utfallet är ännu 
inte klart. Arbetet syftar till att färdigställa korsningsschemat för 
att skapa nya förädlingsgenerationer från de genetiskt bästa träden 
inom Gpop1-9. Under året odlades ett stort material, stickling-  
och embryogenesförökat för anläggning av fältförsök hösten 2016. 
Därmed startas testning av 3:e generationens gran. Två äldre 
50-åriga avkomme- och proveniensförsök samt tre 20-åriga  
demonstrationsförsök reviderades. 

Årets korsningsprogram för tall innefattade framförallt Tpop 9 
för södra Norrlands höglägen. Samtidigt skördades en stor mängd 
korsningskott från mer än 300 kontrollerade korsningar med avsikt 
att undersöka släktskapets inverkan på tallens vitalitet och tillväxt. 
Elva fältförsök med tall reviderades, bl.a. som underlag för urval till 
en ny plantage T1 för nordligaste Norrland. I plantagen kommer 
också finska plusträd att ingå. Urvalet, som är fokuserat på hög 
härdighet, genomfördes i samarbete med finska förädlarkollegor. 
Fyra fältförsök med syfte att visa genetiska skillnader i resistens mot 
törskateskador anlades i Norrbotten. 

Ett stort material med sticklingar och fröplantor av contorta- 
tall odlades för fälttestning och två nya försök planterades i  
Härjedalen/Dalarna. Sju fältförsök reviderades och analyserades i 
TREEPLAN för urval till nästa förädlingsgeneration och anlägg-
ning av plantager. Under året ympades TreO-plantagerna C1, som 
också planterades, och C2. 

Anläggning av TreO-plantager för norra Sverige är inne i en 
slutfas. Efter 2015 års ympning återstår för 2016 att ympa  
plantagerna T1 och C4. 

Ett förädlingsprogram för sibirisk lärk påbörjades under året 
genom mätning av nio proveniens- och avkommeförsök. Efter 
analys kommer ett lämpligt material att väljas ut som förädlingsbas. 

Inom björkförädlingen har kloner för de två nordligaste för-
ädlingspopulationerna, B1 och B2, valts ut och ympats.

I samarbete med Umeå Plant Science Center (UPSC) har 
material från granförädlingspopulationerna samlats in och frysts 
ner, som vävnad eller i DNA-form, för att garantera ett långsiktigt 
bevarande av genresursen och för att skapa förutsättningar för 
framtida forskningsmöjligheter.

EU-projektet ”GenTree” beviljades under 2015 för att påbörjas  
2016. Projektet är ett samarbete mellan 21 europeiska forsknings-
organisationer och handlar om förädling och genbevarande med 
beaktande av klimatförändringar.

Undersökning av tallens resistens mot törskatesvamp 
fortgick under året. Resultat från avkommeförsök användes som 
underlag för genetisk gallring i plantage T5 Pålberget. Skördarna 
från plantagen kommer framöver att ha en förhöjd resistensnivå.  

Enskilda trädindivider i fältförsöken har också följts och dokumen-
terats för att få mer kunskap om hur skadorna utvecklas över tid.

En odlingstestserie med ett stort material från svenska och 
finska tallplantager har planerats. Syftet är att beräkna praktiskt 
realiserade genetiska vinster. En parallell försöksserie med samma 
material planeras i Finland av Luke.

En viktig uppgift i programmet är att utveckla och effektivisera 
förädlingsmetoderna. Därför genomfördes undersökningar för 
att optimera förädlingskedjan med avseende på genetisk vinst per 
tid, kostnad och bevarad genetisk variation.

I samarbete med UPSC anordnades en internationell konferens 
(Conifer Genome Summit) med tema att kombinera kunskap 
inom genomforskning och förädling. Konferensen var ett led i ett 
fördjupat samarbete som innefattar flera forskningsprojekt och 
ömsesidig kompetensutveckling.

Lyckad granblomning skapade förutsättningar för många korsningar av 
robusta granar med högre tillväxt för framtidens skogar. 
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Forskningsprogrammet

FÖRÄDLING SYD
INSATS 19 928 tkr

Extra medel från fonderade överskottsmedel har använts 
bl.a. för produktion av försöksplantor, nya fältförsök och inmat-
ning av data i TREEPLAN, samt för utveckling av Plantval.

Blomningsstimulering med ljusbehandling gjorde att ytter-
ligare ca 120 grankloner kunde korsas. Frö har såtts och sticklingar 
har gjorts för test i nya försök.

Granen är fortfarande i en intensiv testningsfas. 29 000 
plantor planterades på 5 lokaler. Temperaturloggningsutrustning 
sätts regelmässigt upp på nya försökslokaler i syfte att analysera 
plantornas reaktion på klimatvariationer. Dessutom har tre demon-
strationsförsök med olika förädlingsnivåer anlagts på uppdrag av 
intressenter.

Inte mindre än ca 350 nya tallkorsningar genomfördes. Med 
nya data inlagda i TREEPLAN är nu 95 % av tallförsöken i syd 
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inne i systemet. Kraften i TREEPLAN visades vid en körning för 
urval till plantager i zonerna T15 och T16 baserad på 3042 kloner i 
93 fältförsök med 177 497 träd.

Merparten av TreO-satsningen slutfördes. Granympar  
producerades för komplettering av två plantager. Inom ramen för 
tallprogrammet levererades ympar och ris till fyra tallplantager och 
en planteringsplan för en tallplantage framställdes med verktyget 
SeedPlan.

25 försök med i runda tal 60 000 träd mättes under höstens 
revisioner. 

Med syfte att förbättra hybridlärkens tillväxt och kvalitet 
har drygt 50 korsningar gjorts och ca 90 familjer skördats efter fri 
pollinering. 

En bearbetning av samtliga björkförsök med TREEPLAN  
har gett underlag för fortsatt förädling och ympar för en ny frö-
plantage. 

Åtta försök (latitud 52-64) med avkommor från 220 plus-
träd av gråal anlades med syfte att ta fram ett bra odlingsmaterial 
för biomassaproduktion. 

500 vitala askar lokaliserades i Götaland och Svealand i  
arbetet med att få fram askar med större motståndskraft mot  
askskottsjukan. Träden kommer att följas med avseende på sjuk-
domsangrepp.

Förädling Syd bedriver operativ förädling och genförvalt-
ning av tall och gran, björk, övrigt löv och ”nya” barrträd. 
Programmet utvecklar också tillämpbara metoder och  
system för tidig blomning samt för framställning av hög-
kvalitativt skogsodlingsmaterial via generativ förökning.
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Bättre plantor av fågelbär kan bli resultatet av analyser av till-
växt och stamkvalitet i två försök med avkommor från100 plusträd. 

Bättre odlingsmaterial av hybridasp och poppel har varit 
målet för ett treårigt projekt finansierat av Energimyndigheten.  
Resultat: 1) Tillväxt och överlevnad var bättre för hybridasp än 
poppel. 2) Lågt pH i marken påverkar poppeln negativt men inte 
hybridaspen. 3) Odlingsmaterialets svampresistens måste testas för 
att få ett odlingssäkert plantmaterial.

Genomisk selektion i förädlingsarbetet var i fokus i ett nytt 
stort granprojekt finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning. 
Projektet är ett samarbete med UPSC, Innventia, Uppsala univer- 
sitet och SLU och innebär att genetiska markörer över hela 
genomet kopplas till egenskaper hos plantmaterialet. Under året 
samlades DNA in från ca 5400 träd i förädlingspopulationen och 
försöksdata började sammanställas. 

På familjenivå kan skottskjutningsklassning göras i plant-
skolemiljö vilket är enklare och billigare än att mäta i fält, men 
enskilda kloner bör klassas i fältförsök. Detta redovisades i ett 
projekt om granens tillväxtrytm. Där framgår också att dubbeltopp 
och sprötkvist förknippas med tidig tillväxtstart.

SE-plantor från 579 grankloner i 49 familjer planterades i  
fältförsök med syfte att studera eventuella skillnader mellan olika 
planttyper.

Programchef
BO KARLSSON

Tel: 0418 - 47 13 05
bo.karlsson@skogforsk.se

Den rikblommande granvariteten acrocona testas som grund-
stam i TreO-plantagen Gåtebo.

Högre fröproduktion vid vissa kombinationer av förband 
och höjd för träden visar resultat från experimentplantagen  
Drögsnäs (tall). 

Försök med bekämpning av grankottrost med hjälp av  
fungicider och antagonistiska svampar startades i samarbete med 
SLU. 

LED-belysning till kammarväxthusen i Ekebo. Armaturer 
med möjlighet till styrning av ljusets intensitet och spektra  
installerades i syfte att effektivisera blomningsstimulering.
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Ingen vill ha markskador i skogen. Inte skogsägaren, inte den 
som kör skogsmaskinerna och inte den skogsälskande allmänhe-
ten. De har länge setts som ett ofrånkomligt ont, men för några 
år sedan tog branschen tag i problemet. Vi på Skogforsk har hållit 
ihop arbetet och vi har tydligt märkt hur attityden i skogsbruket 
förändrats. Alla är i dag engagerade och vi ser hur skadorna  
minskar. Det beror på flera samverkande faktorer.

Lantmäteriets stora laserscanning för några år sedan har gett  
oss en heltäckande och högupplöst höjdmodell av markytan i  
Sverige. Vi vet i dag hur markens höjdkurvor går i skogen, på  
metern när. Med den kunskapen kan vi göra kartor över högrisk-
områden för körskador, det vill säga områden med fuktiga och 
mjuka marker. De här kartorna underlättar planeringen av en  
avverkning, man ser direkt var man inte bör dra basvägarna om 
man måste köra på otjälad mark. Och man ser var det krävs till- 
fälliga broar om man tvingas köra över en bäck eller ett blöt-
område. 

Allt fler maskinförare har numera de här kartorna i sina  
maskindatorer. De ger en bra hjälp om var man bör lägga ut en 
skyddande matta av toppar och grenar för att undvika markskador. 

Skogsmaskinerna blir också alltmer miljöanpassade och det har 
utvecklats speciella miljöband att lägga kring hjulen, som mini-
merar slitaget på marken. 

GUSTAV FRIBERG
Tel: 018 - 18 85 11

gustav.friberg@skogforsk.se

Sedan tror jag att själva uppmärksamheten på problemet faktiskt 
är en del av lösningen. Alla som verkar i skogen vet i dag att det 
inte är okej med allvarliga markskador – från högsta ledningen till 
maskinföraren i skogen. Varje sådan skada är ett misslyckande som 
måste analyseras: ”varför gick det snett här”. Och alla företag som 
arbetar med avverkning har vad jag vet rutiner för att följa upp 
markskador när avverkningen är klar. 

En ytterligare spin-off effekt av Lantmäteriets laserscanning är 
att vi får en bild av virkesvolymen i olika delar av ett bestånd. Vi 
kan stoppa in de här uppgifterna i en dator som räknar ut hur  
skotaren ska köra för att minimera körsträckan för att få ut virket 
och skogsbränslet från en avverkning. Det är också en hållbarhets-
vinst, eftersom det spar diesel och pengar!

Så bidrar Gustav Fribergs forskning till en mer hållbar värld:

Vision om ett spårlöst skogsbruk 

"Jag arbetar med markskador i skogsbruket  
– eller snarare mot markskador. Hyggen med djupa, 
vattenfyllda hjulspår gör ingen glad. Det ökar dess-
utom risken för urlakning av kvicksilver. Min vision 
är ett skogsbruk utan fula körspår – och vi är snart 
där. Med hjälp av bättre kartor, bättre planering 
av körvägarna i skogen, bättre skogsmaskiner och 
tillfälliga broar över fuktiga partier kan vi lägga de 
allvarliga markskadorna bakom oss. Skogsbruket 
blir ännu mer hållbart." 

Foto från drönare efter utförd avverkning, markfuktighetskarta och för- 
planerade huvudbasvägar enligt BesT Way inlagda. Orsa Besparingsskog 
våren 2015.

FOTO: GUSTAV FRIBERG/SKOGFORSK
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Trä är ett fantastiskt material ur hållbarhetssynpunkt. En 
nackdel är dock att det krävs mycket transporter – skogen ligger ju 
ofta långt från industrin, som i sin tur ligger långt från kunderna. 
Naturligtvis ska vi använda tåg så mycket som det bara går, men 
vi kan ju inte ha ett spår ut till varje avverkning. Den första biten 
måste vi köra med bil och eftersom våra lastbilar fortfarande i 
huvudsak kör på fossil diesel, så är det viktigt att vi är effektiva. I 
dag är maxvikten för en timmerbil 64 ton. I mitt projekt testar vi 
lastbilar som klarar 74 ton. Eftersom varje bil då kan ta med sig 
lite mer virke blir transporterna effektivare. I våra försök sjunker 
dieselförbrukningen med cirka 10 procent. 

74-tonsbilarna har moderna, effektiva broms- och styrsystem, 
så de är lika trafiksäkra som vanliga timmerbilar. Totalt sett blir det 
därför lite trafiksäkrare med 74-tonnare, eftersom färre bilar klarar 
samma jobb – enligt våra studier skulle antalet timmerbilar på 
vägarna minska med nära 20 procent. 

Håller vägarna? Ja, 74-tonsbilarna har två extra hjulaxlar. Det 
gör att vikten per axel blir lägre, och det är axelvikten som sliter på 
vägkroppen. Däremot kan det bli problem på en del långa broar 
där totalvikten sätter gränsen. Därför dröjer det innan hela väg-
nätet blir tillgängligt för 74-tonnarna. 

Vi har också testat timmerbilar som klarar 90 tons maxvikt.  
De är längre än dagens lastbilar – 30 meter i stället för dagens  
24 meter. Klimatvinsten blir naturligtvis ännu större när man kan 
ta en ännu större last per lastbil. Trafiksäkerheten blir inte sämre, 
det visar våra uppföljningar tydligt. 90-tonnare passar perfekt för 
längre transporter på större vägar, till exempel från virkesterminaler 
till sågverk, och skulle öka skogsbrukets hållbarhet ytterligare ett 
snäpp!

VICTOR ASMOARP
Tel: 018 - 18 85 54

victor.asmoarp@skogforsk.se

"Jag arbetar med virkestransporter och tittar på 
möjligheten att köra tyngre och längre timmer- 
bilar än i dag. Vår forskning visar att det är bra 
för klimatet, eftersom det går åt mindre diesel per 
transporterat ton virke. Det är också trafiksäkrare, 
eftersom det blir färre timmerbilar på våra vägar 
när varje bil kan ta mer last. Det blir dessutom  
billigare – de långa avstånden i Sverige blir inte 
samma konkurrensnackdel. Sverige blir lite  
rundare…" 

FOTO: PER PETTERSSON & CO MEDIA

Större timmerbilar  
för ett rundare och  
hållbarare Sverige 

Så bidrar Victor Asmoarps  
forskning till en mer hållbar värld:

15
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Anläggning/föryngring av skog utgör en betydande del av programmets 
verksamhet. Inom den strategiska satsningen jämfördes prestanda och miljö-
påverkan för ”Kovesen”, ett markberedningsaggregat som utvecklats på 
Skogforsk för inversliknande markberedning. Resultaten indikerade att den nya 
tekniken ger högre kvalitet med mindre markpåverkan och att konceptet  
är lämpligt att lämnas över till tillverkare under 2016. 

Under 2015 utvärderades olika markberedningsmetoder i svår terräng. 

Inom ramen för RECO Markberedning (finansierat av STSG, skogsvårds-
tekniska samverkansgruppen) utbildades nio instruktörer som i sin tur  
utbildade 86 markberedningsentreprenörer och förare runt om i hela landet.
Fyra samverkansträffar genomfördes också vilket fungerat som en mötesplats 
för beställare och utförare av markberedningstjänster. 

Skogforsk har liksom tidigare år utvärderat kvalitet samt testat överlevnad 
och tillväxt hos plantpartier vid varierande förhållanden åt olika uppdrags-
givare.

 Under året etablerades försök för att utvärdera hur olika kombinationer av 
metod och teknik i markberedning, plantering och röjning påverkar den totala 
ekonomin och kvaliteten i det framtida beståndet. 

Skogsskötsel och tillväxthöjande åtgärder. Under 2015 har programmet 
publicerat resultat från 20-40 år gamla röjnings-och gallringsstudier. I studi-
erna jämfördes olika förband och gödslingsgivor i tallskog. Resultaten ger stöd 
för att röja ungskogen hårt så snart stammarna nått älgsäker höjd, utan risk för 
framtida produktionsbortfall. Eventuell gödsling ska ske sent under omlopps-
tiden. 

Utvärdering av produktionseffekter av dikesrensning liksom långsiktiga 
effekter av askåterföring och gödsling på produktion och vegetation fortsatte 
under året. 

En uppföljningsmetod för självspridning av Contorta togs fram och utvär-
derades i samarbete med delar av skogsbruket.

Forskningsprogrammet

SKÖTSEL OCH MILJÖ
INSATS 42 785 tkr

Programmet bidrar med grundkunskap, helhetssyn och specialist-
kompetens inom frågor som rör föryngring, skogsvårdsteknik, 
skogsskötsel inklusive tillväxthöjande åtgärder, lövskogsskötsel, 
mark och vatten, naturvård och skador på skogen.
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Programchef
ISABELLE BERGKVIST

Tel: 018 - 18 85 95
isabelle.bergkvist@skogforsk.se

Lövskogsskötsel.  ENERWOODS, vedbaserade energisystem 
från nordiska och baltiska skogar, avslutades efter fyra år. Projektet 
lyfter fram skogens stora betydelse i omställningen till ett förnybart 
samhälle liksom hur man kan öka produktivitet och anpassning i 
våra skogar samtidigt med effektivare användning av trä. 

Utvärderingen av en försöksserie med snabbväxande trädslag 
på tidigare jordbruksmark visade att energiskogsodling utgör en 
kolsänka redan efter fem år. 

Mark och vatten ingår i den strategiska satsningen genom det  
så kallade STIG-projektet (Skoglig Terrängplanering I GIS). 
Projektet resulterade i utveckling och utvärdering av markfuktig-
hetskartor och andra terrängmodeller genererade från flygburen 
laserscanning liksom implementering, inventering och utvärdering 
av skonsamma arbetsmetoder kopplade till markmodellerna. På 
åtta skogsföretag visade resultaten att arbetssättet/-modellen bidrar 
till större medvetenhet, bättre arbetsförhållanden och rutiner samt 
bättre framförhållning och information. 

Genom utvärdering, rådgivning och utbildningar bidrog  
Skogforsk till att markfuktighetskartor finns tillgängliga över hela 
landet på Skogsstyrelsens hemsida och till att de flesta skogsföre-
tagen använder kartunderlagen i det operativa arbetet. 

Kantzoner längs vatten studerades under 2015. Lagkrav och 
myndighetsrekommendationer jämfördes och utvärderades för  
de nordiska och baltiska länderna. Kantzonernas biologiska och 
ekonomiska värde utvärderades i samarbete med SLU. Resultaten 
visar att kantzonerna i skogsbruket har ett stort värde för den biolo-
giska mångfalden och att det går att sköta kantzonerna och planera 
dem så att bevarandet får en liten påverkan på det ekonomiska 
skogsbruksvärdet. 

Utvärderingen av grotskörd och dess påverkan på mark och 
vatten visade att grotskörd inte förefaller påverka kväveutlakningen 
efter avverkning i någon större omfattning. 

Inom naturvårdsforskningen utvärderades skogsbrukets på-
verkan på populationer av vildbin, humlor och andra gaddsteklar 
i en doktorsavhandling. Det konstaterades att skogsbruket har en 
positiv effekt på denna artgrupp då den gynnas av solbelyst död ved 
i högstubbar på hyggen samt av örtrikedomen längs skogsbilvägar. 
Avhandlingen var en del av projektet Smart hänsyn. Ett annat 
exempel på resultat från Smart hänsyn är en litteratursamman- 
ställning över generella hänsyn vid avverkning i de nordiska  
länderna.

I bland annat Effaråsen fortsatte arbetet med att utvärdera hur 
skogsbruk kan bedrivas utan att skada höga naturvärden samt hur 
olika grad av hänsyn påverkar biodiversitet liksom lönsamhet och 
produktivitet.

Vilt och insekter. Under 2015 var Skogforsk projektledare för 
den landsomfattande älgbetesinventeringen (ÄBIN). Arbetet  
innebar upphandling av tjänster, koordinering och ekonomisk  
uppföljning samt kommunikation kring hur man bör sköta skogen 

för att kunna odla tall i älgtäta områden. En ny klippstudie  
anlades, för att simulera betning, och dessutom fortsatte arbetet 
med att anlägga och sköta den nationella hägnstudien, Furudal 
National under året. 

Inom Snytbaggeprogrammet låg fokus på synteser och kommu- 
nikation då programmet avslutas under 2016. Skogforsk bedrev 
forskningssamarbete med franska INRA avseende skadegörare i 
granfröplantager.

Övrigt

Programmet har under året varit representerat i ett flertal forskar- 
och samverkansgrupper, som Future Forests, QWARTS, CAR-ES, 
Forwater, Enerwoods och Skogsstyrelsens dialoggrupper för god 
miljöhänsyn. Programmet arbetade också för att öka intresset för 
skogsfrågor i EU, bland annat genom deltagande i påverkansplatt-
formerna SusFor och Forest-based Sector Technology Platform.
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Nya resultat visar att skogsbruket har en positiv effekt på vildbin, humlor och 
gaddsteklar då de gynnas av solbelyst död ved i högstubbar på hyggen samt 
av örtrikedomen längs skogsbilvägar. 
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Kan man bedriva skogsbruk utan att 
skada höga naturvärden? Ja, det tror 
Skogforsk som i Effaråsen studerar  
hur olika grad av hänsyn påverkar bio-
diversitet, lönsamhet och produktivitet. 

19
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Beskrivning av stående skog. En studie av hur traktplaner-
ingen genomfördes på olika skogsföretag visade på relativt stora 
variationer mellan företag. Två områden med stor utvecklingspo-
tential är förplaneringen innan fältbesöket liksom olika systemstöd. 

I en studie visade de första resultaten att förtolkning genom 
fjärranalys kan ge planerare ett bra stöd för att identifiera vissa 
kulturlämningar.

Skogforsks studier av så kallad imputering visade sig kunna  
förbättra förplaneringen av trakter. Metoden använder laser- 
skannings- och skördardata och jämför ett bestånd som ska av- 
verkas med likartade bestånd som redan avverkats.

Studierna av mobila sensorer fortsatte. Studierna visar att  
metoden  i kombination med flygburen skanning har potential  
att nå tillämpning inom några år.

Programmet utvecklar och implementerar planerings- och 
analysverktyg för avverkning, väghållning och transporter. 
Vi arbetar också med skogliga standarder som är en viktig 
bas för produktivitetsarbetet.

Digital infrastruktur. Tillsammans med programmet Teknik och 
virke fortsatte tillämpningsarbetet med StanFord 2010-standarden 
hos maskintillverkare, entreprenörer, SDC och skogsföretag. Med 
ökat utnyttjande av StanForD 2010 kan ledtiderna för att ändra 
apteringsinstruktionen kortas avsevärt, produktionsuppföljning 
möjliggörs ”on-line”, kvalitetssäkringssystemet för mätning i  
skördaren förbättras och driftsuppföljningsdata kan skickas med 
högre kvalitet. 

Implementeringsarbetet kring ForeStanD, standarden för data 
om skog och brukande av skog, fortsatte och ska bidra till effek- 
tivare dataöverföring mellan skogsbrukets system för inventering 
och skogsbruksplanering. 

I samarbete med SDC och skogsbruket fortsatte arbetet Skoglig 
Nationell Vägdatabas (SNVDB) med fokus på att höja kvaliteten  
i databasen vilken kan ge mer precisa beräkningar för vägvalet  
mellan skog och industri, inte minst för att kunna minimera  
bränsleförbrukningen. 

Logistik. Vi har under året verkat för tillämpning samt utfört  
analyser åt våra intressentföretag med Skogforsks olika beslutsstöd 
för logistikplanering, FlowOpt, Turordningsplanering, VägRust  
och Maskinresursoptimering. 

Forskningsprogrammet

PLANERING
INSATS 12 578 tkr
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Tillsammans med SCA Skog användes VägRust för att studera 
väginvesteringar och utnyttjande av CTI-fordon på företagets tre 
sydliga förvaltningar, vilket visade på stora potentialer att med ett 
beslutsstöd samplanera avverkning och transport med väginveste-
ringarna.

Intresset för att implementera FlowOpt, beslutsstöd för  
strategisk och taktisk flödesplanering, var stort under året. Ett 
aktivt samarbete med ett intressentföretag påbörjades och fler är på 
gång.

Ett uppmärksammat examensarbete analyserade med hjälp av 
FlowOpt hur ett införande av HCT-fordon i Sverige skulle påverka 
andelen rundvirke som transporteras med tåg. Beslutsstödet Tur-
ordningsplanering testades på Holmen Skog och BillerudKorsnäs. 
Genom ett samarbete med SDC och Myndigheten för trafikanalys 
utreddes skillnader mellan officiell transportstatistik och statistik 
framtagen från SDCs transportredovisningssystem.  

Med beslutsstödet BestWay studerades hur drivningsplaneringen 
kan utvecklas. Med en digital terrängmodell och volymuppgifter 
från laserskanningen samt planerarens uppgifter om möjliga avlägg 
och överfarter över känsliga partier kunde basstråken beräknas 
automatiskt. 

Programchef
GERT ANDERSSON

Tel: 018 - 18 85 67
gert.andersson@skogforsk.se

Samverkansgrupperingar. I samarbete med forskningspro-
grammet Teknik och Virke och inom ramen för vidaretransport-
tekniska samverkansgruppen (VSG) drevs en rad frågeställningar 
som till exempel fordonskonfigurationer, alternativa drivmedel, 
sten i last, däck, RFID på virkeståg och -fordon samt effektiv 
transportavisering. 

Under året bildades den nya samverkansgruppen för skoglig  
planering (PSG). Gruppen kommer att fokusera på frågor som  
rör data, metoder och verktyg kring datafångst och inte minst  
fjärranalys.
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En Skogforsk-studie som genomfördes i samarbete med SCA visade att det finns stora potentialer i att samplanera avverkning och transport med  
väginveste ringarna. Beslutsstödet  heter VägRust. 
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Det är ljuset och de allt kortare dagarna på hösten som ger 
träden signalen att sluta växa och gå in i vintervila. Genom 
årtusendena har det skett en lokal anpassning – träd med ”lagom 
sen” invintring har klarat sig bäst i naturens stenhårda konkurrens. 
När vi nu är på väg in i ett nytt, varmare klimat, så kommer träden 
bli vilsna. För dagslängden på en viss breddgrad ändras ju inte för 
att det blir varmare – de lokala träden kommer därför att sluta växa 
onödigt tidigt på hösten och förlora en hel del potentiell tillväxt. 

Det finns samtidigt en risk för att de lokala plantorna luras att 
börja växa alltför tidigt på våren, så att de skadas av de tillfälliga, 
tidiga frostknäppar, som forskarna tror kan bli vanligare. 

Det har förekommit en hel del larmrapporter om att vi skulle 
drabbas av omfattande skogsdöd när klimatet blir varmare. Det 
tror jag är kraftiga överdrifter – tall och gran är väldigt flexibla och 
anpassningsbara, det ser vi i våra fältförsök. Det finns dessutom en 
stor genetisk variation för klimatanpassning, en del individer  
kanske dör om det skulle bli mycket varmare än i dag, men mer-
parten kommer säkert klara sig. 

Min uppgift är att utnyttja den här genetiska variationen och 
förädla fram träd som växer optimalt i ett nytt klimat. Det är inte 
helt lätt. De små plantorna måste först överleva den första tuffa  
tiden på hygget i dagens klimat, sedan ska de växa bra i ett succes-
sivt allt varmare klimat. Och så måste de vakna upp och gå i vinter-
vila i rätt tid så att de inte skadas av frost.

Vi har arbetat med skogsträdsförädling i Sverige i snart 80 år. 
Vi har i dag flera hundratusen tallar och granar i våra fältförsök. Vi 
har full pejl på varje träds stamtavla och egenskaper. Våra fältförsök 
ligger i lite olika klimatlägen, en del på lite varmare platser, andra 
på lite kallare. Genom att se hur olika familjegrupper klarar sig 
och växer i olika klimatlägen, får vi ett bra underlag för att välja de 
bästa föräldraträden för morgondagens skogar och för den fortsatta 
förädlingen. 

Det är en häftig utväxling i det här arbetet. Varje procent som vi 
kan få de nya skogarna att växa bättre innebär på sikt någon miljon 
kubikmeter extra virke i Sverige varje år. Det kan spara in många, 
många kubikmeter betong eller olja eller vad våra barn nu väljer att 
använda träet till. Trä kommer hursomhelst att ha en central roll i 
den framtida bioekonomin.

MATS BERLIN
Tel: 018 - 18 85 82

mats.berlin@skogforsk.se

"Jag arbetar med genetisk förädling av tall och 
gran. Målet är att vi ska få skogar som växer bra i 
det nya, varmare klimat som forskarna förutspår  
– skogar som verkligen utnyttjar den längre tillväxt-
säsongen och producerar mer trä, som väl rimligen 
är världens mest hållbara råvara! Med risk för att 
låta klyschig: Det här är ett arbete jag brinner för."

En del i förädlingsarbetets klimatanpassning är att testa försöksplantor 
i klimatiska förhållanden som inte finns i Sverige idag och att registrera 
klimatdata på försökslokalen med hjälp av temperaturstationer. Här syns 
Curt Almqvist i ett granklonförsök anlagt i Antagnac (utanför Bordeaux) 
år 2013.
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Så bidrar Mats Berlins forskning till en mer hållbar värld:

Avlar fram träd för morgondagens klimat 
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Efter en avverkning ligger det kvar mycket toppar och 
grenar på marken. När det ruttnar ner omvandlas dess kol till 
koldioxid. Ur klimatsynpunkt är det smartare att ta hand om  
avverkningsresterna och elda dem i ett värmeverk. Visserligen  
kommer det ut ungefär lika mycket koldioxid, men vi kan till-
godogöra oss den inneboende energin och slipper elda fossila 
bränslen. I framtiden kommer vi förhoppningsvis också kunna 
tillverka nya produkter av skogsbränslet.

I dag har marknaden för skogsbränsle tyvärr tappat fart. Det  
beror framförallt på en konkurrens från andra bränslen, som  
importerade sopor. Därför är vår forskning extra viktig nu. För 
klimatets skull måste det bli billigare att ta hand om avverknings-
resterna. Vår grupp utvecklar och utvärderar nya maskiner och 
arbetsmetoder i hela kedjan från skog till värmeverk. Vi vänder  
på varje sten: Hur kan terrängtransporten ut från hygget bli  

effektivare? Flisningen? Landsvägstransporten till industrin?  
Framförallt är det viktigt att titta på hela systemet, hur påverkar  
de olika stegen varandra – vad blir den bästa helhetslösningen?

En annan viktig uppgift är att se hur olika företag och arbetslag 
arbetar när de tar ut skogsbränsle. Vi lär av de bästa, de som är 
mest effektiva, och förmedlar deras erfarenheter till andra företag. 
På så sätt kan vi höja hela branschens konkurrenskraft. 

Men för att få en hållbar värld räcker det ju inte att ”bara”  
fokusera på klimatet. Vi måste också klara marken, vattnen och  
den biologiska mångfalden. Lite beroende på hur man räknar, så 
handlar mellan hälften och en fjärdedel av mitt forskningsprogram 
om miljöfrågor. Mycket handlar om att undvika körskador på  
marken och att inte skada de stående och liggande träd som har 
sparats för naturvårdens skull. Vi har också tittat på hur skogs-
maskinförarna kan skapa nya naturvärden, genom att till exempel 
samla död ved i högar och placera stora stubbar på solbelysta 
platser. 

Sedan finns det faktiskt ytterligare en fördel med att ta ut 
avverkningsresterna från skogen. Det blir lättare att ta sig fram i 
terrängen – och människors möjlighet att vistas i skogen är också 
en hållbarhetsaspekt. 

"Jag leder ett stort forskningsprojekt om skogs-
bränsle. Ett mål är att det ska bli mer lönsamt att  
ta hand om toppar, grenar, stubbar och klena träd 
efter en avverkning. Det handlar inte bara om 
pengar: Ju mer vi kan sänka kostnaderna för att ta 
hand om avverkningsresterna, desto mer kommer 
att användas och ersätta fossila bränslen."

MIA IWARSSON WIDE
Tel: 018 - 18 85 99

maria.iwarssonwide@skogforsk.se
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Hyggesrester blir 
förnybar energi 

Så bidrar Mia Iwarsson Wides  
forskning till en mer hållbar värld:
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Målet för Skogforsks verksamhet inom transport- och 
vägteknik är ökad kapacitet och tillgänglighet med 
samtidigt sänkta kostnader och miljöpåverkan.

Forskningsprogrammet

TEKNIK OCH VIRKE
INSATS 45 431  tkr

FOTO: ALAN BRADLEY/FPINNOVATIONS
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Programmet består av delområdena Transporter och  
vägar, Virke, Entreprenadskogsbruk, Driftssystem och 
Teknik. Uppgiften är att utveckla skogsbrukets arbets- 
processer – teknik, system och metoder för avverkning, 
terräng- och vidaretransport liksom att optimera värde-
utbytet av virkesproduktionen. Ett genomgående tema är 
ökad effektivitet, vilket innebär att skogsbrukets värde-
skapande skall ske med så liten resursförbrukning som 
möjligt. Detta är grunden för ett hållbart skogsbruk.

Transportteknik och vägar har främst arbetat med demon-
stration av virkestransportfordon som medger högre lastvikter, 
främst olika varianter av 74-tonsfordon men också 90-tonsfordon. 
Utvärderingen har varit mycket positiv. Det hittills mest betydelse-
fulla resultatet av det mångåriga arbetet är en allmän höjning av 
maximal tillåten bruttovikt från 60 till 64 ton. Men det omfattande 
beslutsunderlag som tagits fram förväntas på sikt leda till ändringar 
i regelverket som medger trafik med ännu tyngre fordon. Den 
tekniska utveckling som åstadkommits i ETT-projektet kan, då 
den genomförts, årligen spara 17 miljoner liter bränsle och minska 
utsläppen med över 44 tusen ton CO2 samtidigt som industrins 
kostnad för virket blir lägre. Parallellt med omfattande uppföljning 
av ETT-projektets demonstrationsfordon fortsätter den tekniska 
utvecklingen för ökad energieffektivitet genom bättre aerodynamik 
och delhybridisering. 

Omfattande fältstudier av vägslitage med och utan CTI-teknik 
har genomförts i samverkan med kanadensiska forskningsinstitutet 
FPInnovations och Skogforsks intressentföretag. Resultaten ger 
bättre underlag för planering och dimensionering av underhåll och 
nybyggnad av skogsbilvägar. 

Skogsbrukets broar kan bli begränsande flaskhalsar i en för-
väntad utveckling emot ökade fordonsvikter. Ett arbete har därför 
inletts för att beskriva broarnas tillstånd och för standardisering 
av brotyper som klarar de nya kraven. Ytterligare ett projekt med 
koppling till vägsidan syftar till att förkorta handläggningstiderna 
vid ansökan om bergtäkt.

Målet för Virke är högsta möjliga värdeutbyte vilket  
direkt påverkar skogsbrukets konkurrenskraft och lönsamhet. 
Programmet har bidragit till att utveckla skördarnas mätning och 
virkesbehandling samt genom bland annat en handledning visat 
hur utrustningen bör hanteras och kalibreras för bästa möjliga 
resultat. 

Som en del av utvärderingen av drivaren X19 och som en  
jämförelse mellan två extra stora skördare genomfördes två virkes-
värdestester. Dessutom utvecklades mer precisa utbytesprognoser 
baserat på nyckeltal från skördardata. Ett annat viktigt utvecklings-
område var förbättrad kommunikation av önskad och uppnådd 
produktion mellan virkeskunder och avverkningsmaskiner.

Användningen av information som genereras av skördarna  
under avverkning och övriga maskindata ökade under året. Bland 
annat så implementerades ett system för automatisk gallringsupp-
följning baserat på standarden för kommunikation med skogs-
maskiner, StanForD 2010. Flera liknande applikationer som nu 
utvecklas bygger i hög grad på Skogforsks uthålliga arbete med 
maskindata.

Uppbyggnaden av området entreprenadskogsbruk  
fortsatte för att stärka kontaktytan mellan beställare och utförare 
av entreprenadtjänster i skogsbruket. Bland annat har samverkans-
processer och hur affärsöverenskommelser genomförs studerats  
under året. Målet är minskade ledtider och ökad lönsamhet i alla 
led. 

Området har utvecklat ett kurspaket kring samverkan och  
affärsutveckling, som beställts av flera intressentföretag. Dessutom 
har utbildningar genomförts som syftar till att stödja utveckling av 
entreprenadföretag, främst inom skogsvårdsområdet.

Området har också drivit arbetet med bland annat RECO- 
utbildningarna för maskinförare och tjänstemän, allmänna bestäm-
melser och avtalspaket för skogliga entreprenadavtal (ABSE och 
APSE) samt kursen Inköpsskolan (för SLU-studenter) som ger en 
grund för upphandling av entreprenadtjänster. 

Området Driftssystem genomförde grundläggande upp-
följningar av skogsbrukets produktivitet och kostnader och fort-
löpande arbetsstudier och analyser av dagens driftssystem, som stöd 
för skogsbrukets teknikval. Bland annat utvecklades en metod för 
analys av framtida, konceptuell teknik där händelsebaserad simule-
ring baseras på virtuella tidsstudier i Skogforsks maskinsimulator. 

Kan ny teknik ge skonsammare terrängtransport? Pendelarmsskotaren XT28 
testas i terrängen.
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Programchef
ROLF BJÖRHEDEN
Tel: 018 - 18 85 09

rolf.bjorheden@skogforsk.se
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Är det lättare att lära sig köra en skotare med kranspetsstyrning än en utan? Effekterna på förarens mentala belastning och inlärningsförlopp studerades under 
året och resultaten finns i Kunskapsbanken på skogforsk.se

Betaversionen av en nationell driftsdatabas lanserades. Flera företag 
lade in maskiner i databasen för test. Testerna visar att automatisk 
datainsamling från avverkningsmaskiner fungerar relativt väl vad 
gäller skördare, medan motsvarande utveckling för skotararbete 
återstår. 

På uppdragsbasis genomfördes flera studier och utvärderingar  
av olika maskinsystem. 

Området Teknik har en stor roll i den strategiska  
satsningen nedan. Utöver detta genomfördes projekt för att  
undersöka tillbud med säkerhetsrutor, utveckla effektivare hydrau-
lik och studera distribuerad arbetsbelysning på skogsmaskiner. 

Intressenternas strategiska satsning på ökad produkti- 
vitet och skonsamhet 2014-2016 svarar för 30 procent av  
programmets verksamhet och berör flera av programmets delom- 
råden. I satsningen ingår tekniska innovationsprojekt med potential 
att förenkla operatörens arbete, att öka prestation och värdeutbyte 
samt att minska belastningen på människa, miljö och maskiner. 

Under 2015: 

• Genomfördes grundläggande studier av maskinsvärdet V-Cut i 
 den testrigg som utvecklats för studier av kapning. Resultaten  
 visar att risken för kapsprickor minskas betydligt utan att kaptid  
 eller effektbehov påverkas. 

• Testades Cintoc, en delautomatiserad flerträdshanterande  
 konceptmaskin för fällning-buntning i klen skog.

• Testades konceptmaskinen Gentle som ett led i att utveckla  
 skonsammare maskiner för terrängtransporter. 

• Utvecklades styrsystem för pendelarmsskotaren XT28, med  
 aktiv dämpning och helhydraulisk drivlina. Dessutom inleddes  
 maskintesterna i terräng.

• Testades delautomatiserad lastning-lossning av skotare i  
 simulatorn.

• Studerades effekter av förenklad kranspetsstyrning på maskin- 
 förares mentala belastning och inlärningsförlopp.

Samverkan med intressenterna bedrevs inom ramen för  
Tekniska samverkansgruppen, Samverkansgruppen för transport-
teknik, Brukargrupp virkesvärde samt Entreprenörsforum. 

I samverkan med universitet och med andra institut lades 
ett omfattande arbete ned på att ansöka om bland annat EU- 
medel för Big data-applikationer, utveckling av skonsammare 
skogsmaskiner och bidrag till en ansökan om en nationell hydrau- 
likagenda. Ansökan för ett nordiskt-baltiskt nätverk för skogs-
forskningsinstitut, som vi koordinerar, beviljades. Vi deltar också 
i Vinnovaprojektet Simovate, som utvecklar simulatorer som 
innovationsstöd.
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som en jämförelse mellan två extra stora skördare 
genomfördes två virkes värdestester. Dessutom 
utvecklades mer precisa utbytesprognoser baserat 
på nyckeltal från skördardata. 
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Effekterna av den stagnerande efterfrågan på skogsbränsle är höjda 
lagernivåer och sänkt lönsamhet. För att sänka kostnaderna och 
säkerställa en hållbar leverans fokuserade programmet under året på 
fortsatt teknik- och metodutveckling, systemanalyser och produkti-
fiering av skogsbränsle för en ökad jämnhet, förutsägbarhet och 
mätbarhet. 

Under 2015 avslutades den andra etappen av samverkans-
programmet Effektivare skogsbränslesystem, med syfte 
att effektivisera skörd och hantering av primära skogs-
bränslen för ett uthålligt uttag. I slutrapporten ”Skogens 
Energi – en källa till hållbar framtid” finns sammanfatt-
ningar och synteser.

FOTO: LARS ELIASSON/SKOGFORSK

Forskningsprogrammet

SKOGSBRÄNSLE
INSATS 12 731  tkr

Grot är det mest välutvecklade och etablerade skogs-
bränslet. Under året var kostnadssänkningar parallellt med en  
höjning av kvaliteten och ett hållbart uttag i fokus. En litteratur-
studie visade att mer än 20 procent av groten blir kvar på hygget 
och att hyggeslagring inte med säkerhet medför att barren faller 
av, näring utlakas, eller att groten är torrare än vältlagrad grot vid 
leverans. Flera studier visade på möjlighet att långtidslagra flis med 
minimerade substans- och kvalitetsförluster, samt ökad bränsle- 
kvalitet och energimängd vid täckning av flisstackar. Process-
kartläggning av försörjningskedjor tydliggjorde suboptimering, 
dubbelarbete och/eller informationsförluster och visade vägar till 
effektivare arbetssätt.

Produktiviteten och lönsamheten i klenträdsuttagen kan 
ökas genom att avverka flera stammar i samma ”svep” och bunta 
materialet. Studier av aggregatet Flowcut visade på potential, även 
om förbättringsarbete kvarstår. Vid avverkning av ett 30-årigt 
contortabestånd med bränsleuttag konstaterades att prestationen i 
avverkningen var avsevärt högre vid helträdsuttag jämfört med ett 
grotanpassat uttag av stamved.

På grund av marknadsläget och den pågående debatten 
om stubbrytningens miljöeffekter har denna verksamhet i 
stort sett upphört i Sverige. Under ledning av SLU (Tema Stubbar) 
avslutades arbetet med att beskriva stubbskördens effekter på miljö 
och hållbar skötsel. En systemanalys visade att heta leveranssystem 

FOTO: LARS FRIDH/SKOGFORSK
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Programchef
MIA IWARSSON WIDE

Tel: 018 - 18 85 99
maria.iwarssonwide@skogforsk.se

är känsliga för oförutsedda händelser, och kräver exakt resurs- 
planering mot krossens kapacitet och aktuellt transportavstånd.  
Ett lovande aggregat som innebär mindre markpåverkan och ökad 
bärighet, lägre kraftbehov, minskad risk för körskador samt en  
mindre andel föroreningar i den skördade stubbveden studerades.

Sönderdelning har stor betydelse för den totala kostnaden 
samt påverkar hela försörjningssystemets uppbyggnad och bränslets 
slutkvalitet. De senaste åren har produktiviteten ökat betydligt. 
Men smartare vältplacering, närhet till omlastningsplatser, att und-
vika instängningseffekter och nya systemlösningar kan minimera 
kringarbetena och därmed öka andelen av faktisk ”flisningstid”.

Kravet på sänkta transportkostnader ökar. Studier och upp-
följningar av 74-tons flisfordon visar att den potentiella bränsle- 
besparingen är 10-13 procent jämfört med konventionella 60-tons-
fordon. Här krävs en hög lastfyllnadsgrad. Studier av lägesbyten av 
skogsbränsle visade att medeltransportsträckan skulle sjunka med 
3-15 procent om företagen kunde byta skogsbränsle fritt mellan 
sig, vilket även skulle minska utsläppen och miljöbelastningen.

Skogsbränslekvalitet är en mix av materialegenskaper, pris 
och leveranssäkerhet. ESS-projektet "Produktegenskaper för 
skogsbränsle" har haft som mål att skapa bättre produktbeskriv-
ningar för skogsbränsle som kan följas längs hela produktions- 
kedjan med hjälp av mätdata, erfarenhetstal och prognoser. Resul-

tatet förväntas bli en klar och entydig beställning och målbild för 
produktion och leverans. Utvärderingen av tekniker för fukthalt-
mätning fortsatte. Dessutom vidareutvecklades valideringen av 
prognosfunktioner för uttorkning och återfuktning i grotvältor. 

Programmets medverkan i projektet Innovative and effective  
technology and logistics for forest residual biomass supply in the EU 
(INFRES) avslutades med goda resultat och planer på fortsatt 
samverkan.

Uppdragsverksamheten mot bland annat energibolag lade stor vikt 
vid demonstration, implementering och kommunikation.

FOTO: ERIK VIKLUND/SKOGFORSK
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Mängden frö som behandlas på Skogforsk har minskat även i 
år. Årets omsättning inom fröservice utgör 35 procent av den  
genomsnittliga årsomsättningen för perioden 2003-2011. Sam- 
tidigt visar en internationell utblick på intresse och behov av  
Skogforsks frötjänster från andra Europeiska länder. Behandlingar 
av ett antal fröpartier har genomförts med positivt resultat.  

Under 2015 IDS-behandlades 414 kilo frö vilket är en kraftig 
nedgång.  Den behandlade mängden motsvarar 21 procent av 
vad som behandlades under säsongerna 2003-2011. Det största 
bortfallet rör den förenklade IDS-behandling som är avsedd för 
skogssådd. 

Fördelningen på trädslag var i år 36 procent tall, 61 procent 
gran och 3 procent lärk. Mängden avvingat och torrensat frö var 
905 kilo, fördelat på 92 procent tall, 4 procent gran och 4 procent 
contortatall.

Uppdragsverksamhet

FRÖSERVICE
INSATS 1 593  tkr
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Programchef
BENGT ANDERSSON GULL

Tel: 090 - 203 33 58
bengt.anderssongull@skogforsk.se

Monica Lundström lägger upp frö för analys, 100 frön på varje platta. Till hjälp 
har hon en omvänd ”dusch” med 100 små hål och en vacuumpump i andra 
änden.
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I norra Dalarna finns stora arealer gammal tallskog som är 
mogen för slutavverkning. Traditionellt sparar man några få 
procent av träden och avverkar resten. Men kanske finns det smart- 
are sätt? För att få svar på den frågan har vi tillsammans med några 
skogsföretag anlagt ett stort försök väster om Mora. Vi har lagt ut 
24 stora försöksytor, de är i medeltal 5 hektar, som vi har avverkat 
på olika sätt. De täcker hela skalan från ”nästan kalavverkning” 
till ytor där nästan hälften av träden står kvar efter avverkningen. 
Några kontrollytor har inte avverkats alls. 

Förutom att spara levande träd har vi skapat död ved genom att 
kapa en del träd till 3-4 meter höga stubbar. Andra träd har fällts 
och sedan fått ligga kvar på marken. 

En del försöksytor är markberedda, andra inte. En del ska plan-
teras med tall, på andra hoppas vi få in självföryngrad tall. Sex ytor 
har bränts, på tre av dem stod skogen kvar, på de tre andra hade vi 
först tagit ut hälften av träden. 

LINE DJUPSTRÖM
Tel: 018 - 18 85 08

line.djupstrom@skogforsk.se

"Min forskning syftar till få fram ”den optimala 
skogsskötseln”, ett skogsbruk där man kan ta ut 
klimatsmart virke, både i dag och på lång sikt, och 
samtidigt behålla värdefulla livsmiljöer för svampar, 
skalbaggar och fåglar. Hur många träd måste man 
då spara vid en avverkning? En procent? Tio  
procent? Eller krävs det femtio procent?" 

Nu ska vi följa utvecklingen på ytorna. Mykologer ska se hur 
svampsamhället påverkas – de allra flesta skogssvampar lever ju 
i symbios med träd, så kallad mykorrhiza, och en kalavverkning 
drabbar naturligtvis dessa arter hårt. Ju fler träd som sparas, desto 
bättre borde det vara för dem. Men hur mycket bättre blir det  
– hur ser kurvan ut?  Entomologer ska inventera vedlevande  
insekter – de borde ju gynnas av den döda veden – och botaniker 
ska leta kärlväxter och lavar. 

Parallellt ska vi följa skogens utveckling. Blir det någon föryng-
ring och hur klarar sig plantorna på de olika ytorna? 

Drömmen är att vi om 10-15 år ska ha fått fram tillräckligt med 
kunskap för att kunna ge handfasta råd: I den här tallskogen ska du 
spara x procent av träden vid en avverkning. Då får du ut mycket 
virke i dag samtidigt som den biologiska mångfalden klarar sig bra 
– och utan att det kostar för mycket i form av sämre skogsföryng-
ring och därmed minskad avverkningsmöjlighet på lång sikt. Våra 
barn och barnbarn ska ju också ha tillgång till skog – annars är inte 
skogsbruket hållbart. 

Det är förstås naivt att tro att vi ska hitta något helt entydigt 
optimum, men den här forskningen kommer definitivt att ge  
värdefulla bidrag till ett hållbart skogsbruk. Detta är därför ett 
mycket inspirerande arbete.

Så bidrar Line Djupströms forskning till en mer hållbar värld:

På jakt efter den optimala skogsskötseln 
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Skogforsk och ELMIA arrangerar 
tillsammans The Golden Logger  
– en utmärkelse till skogsentrepre-
nörer som i sitt företagande på ett 
positivt utgör förebilder och inspira-
törer för en förnyelse av branschen.
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Personalen, dess kompetens och skicklighet är Skogforsks 
viktigaste resurs. Huvuddelen av vår dagliga kompetensutveck-
ling sker i det löpande arbetet. Utöver detta avsätter Skogforsk 
särskilda medel för personalens utveckling. De anställdas utveck-
lingsbehov fastställs i planeringssamtal mellan medarbetare och 
chef och utifrån dessa utarbetas individuella utvecklingsplaner som 
följs upp årligen. 

Skogforsk har alltid gett personal möjlighet att genomgå 
forskarutbildning inom ramen för sin anställning. Förutsätt-
ningen är att utbildningen passar både Skogforsks och individens 
behov och kan anpassas till det löpande arbetet. Syftet med forskar-
utbildningen är att utveckla och vidmakthålla en hög kompetens 
inom Skogforsks och branschens olika aktivitetsfält. Under 2015 
har 11 personer bedrivit forskarutbildning på Skogforsk, varav tre 

Kompetensutveckling

UTBILDNING
INSATS 1 778  tkr

inom ramen för ordinarie verksamhet och 8 på externfinansierade 
utbildningstjänster. Tre av doktoranderna har disputerat under 
2015, två inom ramen för Forskarskolan FIRST (Forest-Industry 
Research School on Technology). Under året har Skogforsk haft  
två doktorander i den andra forskarskolan i genetik, som drivs i 
regi av Berzelii Center i Umeå. Två doktorander har också arbetat 
i det EU-baserade forskningsprogrammet CASTLE (Career in 
sustainable excellence). 

Ett flerårigt program om ledarskap och värdegrundsfrågor 
påbörjades 2013 för ledningsgruppen och forskningsledningen. 
Programmet, som haft en tyngdpunkt i värdegrundsarbete och  
genomförts i samarbete med Ledarskapskonsulterna, avslutades  
under året och har därmed lagt en solid grund för det fortsatta 
arbetet med vision, strategier och mål.
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Skogforskpersonal deltar regelmässigt i nationella och  
internationella samarbetsorgan, konferenser och nätverk. 
Syftet är att för svenskt skogsbruk bevaka olika utvecklingsten- 
denser i omvärlden som kan komma att påverka svenskt skogs-
bruks framtida konkurrensförmåga. Vi behöver ett fortlöpande 
utbyte med omvärlden också för att kunna utvärdera kvaliteten på 
vårt arbete och sätta det i förhållande till andra FoU-organ inom 
vårt forskningsfält. 

Inom ramen för Skogsstyrelsens projekt SKA 15, som  
presenterades i slutet av året, har vi medverkat i en referensgrupp  
som diskuterat ansats, metodik och hjälpmedel samt detaljut- 
formning av scenarier för att belysa möjlig utveckling av produk-
tion och miljö i svenskt skogsbruk. Med utgångspunkt i dessa 
scenarier görs sedan ett antal så kallade effektanalyser med avseende 
på bland annat virke, miljö och klimat. 

Arbetet med ett nationellt skogsprogram för Sverige har 
påbörjats under året med Näringsdepartementet som beställare/
samordnare. Skogforsk är representerade i två av de fyra arbets- 
grupperna. Arbetet avslutas under 2016.

Arbetet med att undersöka förutsättningarna för utveck- 
ling av en dynamisk modell för beskrivning av den biologiska  
mångfaldens utveckling i skogliga ekosystem på nationell och  
regional nivå har fortsatt. En workshop, med syfte att närmare  
undersöka förutsättningar och intresse för ett gemensamt projekt 
(SLU och Skogforsk), har genomförts. En arbetsgrupp tillsattes 
därefter för att producera en större ansökan för ett sammanhållet 
forskningsprogram.

Skogforskmedarbetare deltar i Kungliga Skogs- och  
Lantbruksakademiens (KSLA) kommittéer. Kompetens- 
försörjningskommittén har medverkat aktivt i frågor som rör 
skogsbrukets kunskaps- och kompetensförsörjning. De skogliga 
utbildningarna diskuteras utifrån skogsbrukets behov nu och i 
framtiden. Flera aktiviteter har genomförts för att öka skogsbrukets 
attraktionskraft och att skapa en strategi för att få fler sökande med 
större mångfald till de skogliga akademiska utbildningarna, bl.a. ett 
seminarium. Kommitténs arbete avslutas med presentation av  
rapport och slutsatser på ett seminarium den 5 februari 2016.

Skogsskötselkommittén belyser Skogsskötsel för olika mål  
– med fokus på markägarnas mål och drivkrafter. En studieresa  
till Oslo för att studera kommunalt och privat tätortsnära skogs-
bruk har genomförts samt en workshop tillsammans med Future 
Forests som grund för Heureka-körningar för strategier för olika 
målskogar. 

Energikommittén har arrangerat ett seminarium om utformning 
av EU:s regelverk för hållbar produktion av biomassa ”Så vaskar vi 
fram det gröna guldet!” samt ett rundabordssamtal om Kolinlag-
ring i mark – betydelse och möjlig roll i klimatarbetet.

Vi medverkade även i planering och genomförande av semina-
riet ”Skogsnäringens värdekedjor – forskning och innovation för 
ökat värdeskapande i skogsnäringens värdekedjor” på KSLA under 
Skogsnäringsveckan 2015. 

Genom sina ledamöter i Kungliga Ingenjörsvetenskaps-
akademien (IVA) deltar Skogforsk också i IVA:s program- och 
projektverksamhet. 

Skogforskmedarbetare deltar även bland annat i IUFROs 
arbetsgrupper.

Kompetensutveckling

OMVÄRLDS- OCH  
FRAMTIDSANALYS
INSATS 1 256  tkr
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Kompetensutveckling

FÖRPROJEKTERING  
OCH METODUTVECKLING
INSATS 2 030  tkr

En intern arbetsgrupp har utarbetat ett förslag till utveck-
lad projektmodell för Skogforsk, inklusive beskrivning av 
arbetssätt och mallar. Implementering av arbetssättet beräknas ske 
under 2016.

Skogforsk har deltagit aktivt i arbetet med inspel till  
kommande utlysningar inom EU, framförallt Horizon2020. 
Vi har även medverkat i flera ansökningsarbeten inom EU, t.ex. 
rörande nyttiggörande av helt nya möjligheter med dataflöden i 
skogsbruket. Skogforsk har på uppdrag av Skogsindustrierna,  
koordinerat den skogliga delen av den nationella skogliga forsk-
ningsagendan NRA. Vi har även samverkat med SLU i det  
Vinnovafinansierade projektet SusFor, som också syftar till att 
skapa möjligheter i kommande utlysningar. Dessa båda forum  
har stärkt sin samverkan, och i flera utlysningstexter kan numera 
skönjas spår från det arbete som lagts ner de senaste åren, vilket 
även resulterat i att Skogforsk och andra svenska skogliga FoU- 
organisationer kunnat vara mer aktiva med ansökningar. Skogforsk 
är fortsatt en aktiv partner i ”EU-kontoret” (Swedish Support  
Office for Forest-based Sector EU-research). Kontoret drivs som  
ett samarbete mellan Innventia, Skogforsk och SP och har till 
uppgift att stötta ansökningar till EUs ramprogram. Kunder är 
universitet, institut och företag inom skogssektorn. Utöver EU-
sammanhanget bedrivs ett systematiskt arbete för strategisk FoU-
samverkan med partners i Sverige och utomlands.

Skogforsk har samordnat ett arbete för att förbättra  
hänsynen till forn- och kulturlämningar vid olika skogs-
bruksåtgärder. Samverkan har utvecklats mellan skogsbruket, 
Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Bransch-

gemensamma riktlinjer för hela skogsbruket har utarbetats som 
grund för utveckling av instruktioner och utbildningar. Parallellt 
har behov av förbättringsarbete inom ovanstående myndigheter 
lyfts till myndighetscheferna. Arbetet, som avslutas strax efter 
årsskiftet, har bedrivits som ett pilotprojekt med syfte att utvär-
dera värdet av Skogforsk som samordnare för liknande framtida 
arbetsuppgifter.

Arbetet med att  få in Skogforsks långsiktiga försök i 
Silva Boreal, en databas som samordnas av SLU, har påbörjats. 
Etablerade försök blir enhetligt dokumenterade, säkerställda för 
framtiden och minskar risken för att försöken skadas vid olika 
skogsbruksåtgärder hos markägaren.

36
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Processen "Tryck" producerar, beställer, kvalitetssäkrar, 
distribuerar och marknadsför trycksaker. Under 2015  
producerades fyra nummer av tidningen Vision, fyra nummer av 
den engelska tidningen ShortCUTS och 24 Arbetsrapporter. Vid 
sidan av serieproduktionen publicerades även tre stycken fristående 
forskningsrapporter och en handledning. 

Nyheter från Skogforsk har under året publicerats i dagspress, 
branschpress, TV, radio och på webben. Målet för 2015 var 750 
”pressklipp” i tryckta och digitala media. Totalt omnämndes  
Skogforsk 534 gånger, varav 39 procent hade en för Skogforsk  
positiv vinkel och endast 0,5 procent var negativa. Övriga var 
neutrala.

Skogforsks kurser och konferenser samlade totalt drygt 1020 
deltagare, vilket var lägre än målet på 1300 deltagare. Orsaken till 
detta var framförallt att Ukonf15 inte lockade den mängd deltagare 
vi hade som mål. Beslut om framtiden för Ukonf tas under våren 
2016. Glädjande är att våra andra utbildningar och konferenser i 
de flesta fall lockat fler deltagare än förväntat. Det genomsnittliga 
helhetsbetyget från utvärderingarna av våra kurser och konferenser 
var 83 på en skala från 1 till 100.

Dessutom genomfördes RIU-konferensen om skoglig planering, 
och konferensen SSAFR 2015 ‒ Symposium for Systems Analysis 
in Forest Resources samt ett antal mindre kurser och seminarier så 
som ABSE-kurser, förhandlingsteknik, utbildning för ETT-förare 
och en utbildning i standarden Stanford. Vid sidan av det har 
interna utbildningar genomförts med fokus på bland annat media- 
träning av forskare. Skogforsk har också medverkat i olika skogliga 
högskoleutbildningar vid Skogsmästarskolan, Jägmästarpro- 
grammet och vid Gammelkroppa skogskola.

Som ett led i hållbarhetsarbetet har utbildningar och konfe-
renser så långt som möjligt förlagts till platser med goda allmänna 
kommunikationer och med tydlig miljöprofil. På platser med sämre 
kommunikationer, erbjuds om möjligt busstransport för deltagare 
som vill lämna bilen hemma.

KOMMUNIKATION
INSATS 12 174  tkr

Skogforsks kunskap ska vara en självklar del av varje tanke 
och handling hos alla verksamma i svenskt skogsbruk. De 
övergripande målen för kommunikationsavdelningen är att 
tillhandahålla en effektiv plattform för Skogforsks externa 
kommunikation samt att stötta den interna kommunika-
tionen.

Affärsutveckling ska underlätta och förkorta tiden från 
forskning till tillämpning genom att ge intressentföretagen 
relevant kunskap om nya, tillämpbara resultat. Vi tar också fram 
företagsanpassade beslutsunderlag samt utvecklar affärsmodeller  
för Skogforsks uppdragsverksamhet.

Arbete har genomförts under året för att rigga projektet ”Mer 
uppdrag i nästa ramprogram”. Målet är att under 2016 genomföra 
en bred analys av vilka hinder som försvårar våra möjligheter att 
bidra till implementering genom externa uppdrag. Detta projekt 
ska resultera i en prioriterad åtgärdsplan för utveckling av vår  
affärsverksamhet redo att sjösättas under hösten 2016.

Internkommunikation ska utveckla ledningskommunikationen 
vid Skogforsk och skapa plattformar och verktyg för kommunika-
tion mellan medarbetare. Under året har fokus legat på att vara ett 
stöd i utvecklingen av Skogforsks nya vision, mål och strategier 
samt utbildning i användning av Skogforsks intranät.

Skogforsks webbplatser ska kommunicera nya forsknings-
resultat med skogsbruket och allmänheten. Målet var att publicera 
185 artiklar i Kunskapsbanken på skogforsk.se. Utfallet blev 158 
artiklar. Användningen av kunskapsbanken på skogforsk.se har  
mer än fördubblats under året. Under december månad besöktes 
cirka 6 000 sidor per månad. Totalt registrerades 105 203 besök  
på skogforsk.se.

Kontakten med skogsbrukare via Facebook och Twitter fort-
sätter att öka i betydelse. Den sista december följde 1 679 personer 
Skogforsk på Facebook och 781 på Twitter. 

Kunskap Direkt utvecklades vidare under året, bland annat 
med en nylansering av modulen Hyggesfritt skogsbruk. Dessutom 
säkerställdes finansiering av ett nyutvecklingsprojekt som kommer 
att påbörjas under 2016.

Filmer och rörliga bilder ska illustrera forskningsresultat som 
kräver rörlig bild, presentera nyheter samt förstärka Skogforsks 
budskap. Under året producerades 19 kortare filmer för webben.

Kommunikationschef
ERIK VIKLUND

Tel: 018 - 18 85 40
erik.viklund@skogforsk.se
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Ordinarie

Janne Björck, Skogsägarna Norrskog

Uno Brinnen, BillerudKorsnäs AB

Gabriel Danielsson, Jordägarförbundet

Jan Gustafsson, Stora Enso Skog AB

Sture Karlsson, Mellanskog

Lotta Möller, Skogssällskapet AB 

Annika Nordin, SLU

Erik Normark, Holmen Skog AB

Karin Perhans, Formas

Mats Sandgren, SCA Skog AB

Herman Sundqvist, Sveaskog Förvaltnings AB (ordförande)

Göran Örlander, Södra Skogsägarna (vice ordförande)

Maria Nordström, Skogforsk (personalrepresentant)

Ersättare

Nils Broman, Norra Skogsägarna

Lars-Erik Wigert, Bergvik Skog AB

Erik Petré, HäradSkog AB

Martin Holmgren, Stora Enso Skog AB

Matts Söderström, Mellanskog

Mattias Berglund, Skogssällskapets Fastighets AB

Urban Nilsson, SLU

Jan Åhlund, Holmen Skog AB

Jan C. Svensson, Formas

Magnus Bergman, SCA Skog AB

Tommy Nilsson, Sveaskog Förvaltnings AB

Magnus Petersson, Södra Skogsägarna

Line Djupström, Skogforsk (personalrepresentant)

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden.

Styrelsens sammansättning 31 december 2015
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Rådgivande gruppen för Skogens Produktion (RGS)

Marie Larsson-Stern (ordf.), Skogforsk

Magnus Andersson, SCA Skog AB

Peter Bergman, Sveaskog Förvaltnings AB

Johanna From, Skogsstyrelsen

Åke Granqvist, Bergvik Skog AB

Tomas Lämås, SLU

Stefan Mattsson, Sveaskog Förvaltnings AB

Stina Moberg, Holmen Skog AB

Lotta Möller, Skogssällskapet AB

Jan Persson, Östgöta Häradsallmänningar

Magnus Petersson, Södra Skogsägarna

Finnvid Prescher, Svenska Skogsplantor AB

Caroline Rothpfeffer, BillerudKorsnäs AB

Jesper Runge, Björnstorp/Häckeberga

Eva Stattin, Stora Enso Skog AB

Karin Strömgren, Norra Skogsägarna

Rådgivande gruppen för Virkesförsörjning (RGV)

Magnus Thor (ordf.), Skogforsk

Göran Andersson, BillerudKorsnäs AB

Magnus Bergman, SCA Skog AB

Nils Broman, Norra Skogsägarna

Jonas Eriksson, Holmen Skog AB

Anna Furness, SMF

Clara Hellström, Stora Enso Skog AB

Anders Johansson, Sveaskog Förvaltnings AB

Katarina Levin, SCA Timber AB

Tommy Nilsson, Sveaskog Förvaltnings AB

Anders Roos, SLU

Lennart Strömberg, Sydved AB

Anders Svensson, Södra Skogsägarna

Johan Svensson, VMF Syd

Skogforsks rådgivande grupper 2015
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4 städer, 8 dagar, drygt 700 besökare, 25 föreläsare, hundratals  
publikfrågor, 131 tweets, hundratals Facebook-likes, en Spotify-
lista och ett enat skogsbruk på väg att tillsammans med förenade 
krafter göra världen bättre och bli framtidshjältar. Det var #ukonf15.
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EKONOMI

Resultaträkning, kr

 150101-151231  140101-141231

Intäkter

Nettoomsättning Not 1  175 372 568  160 783 139

Summa intäkter  175 372 568  160 783 139

Kostnader

Produktionskostnader 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Avskrivningar

Not 2

Not 3 & 5

Not 4

 -49 675 697

 -28 753 329

 -94 046 681

 -3 261 894

 -37 281 658

 -28 990 978

 -91 897 434

 -3 477 146

Summa kostnader  -175 737 601  -161 647 216

Rörelseresultat  -365 033
 
 -864 077

 
Finansiella intäkter Not 6

 
 9 015 571

  
 8 184 219

Finansiella kostnader Not 6  -1 756 665  -959 414

Finansnetto  7 258 906  7 224 805

Årets resultat
 
 6 893 873  6 360 728 
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Balansräkning, kr

TILLGÅNGAR  2015-12-31  2014-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 
Maskiner och inventarier 

Finansiella anläggningstillgångar
Övriga långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
& upplupna intäkter 
Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

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

Summa eget kapital

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

POSTER INOM LINJEN
Ansvarsförbindelser:
Ställda panter:

Not 7
Not 7

Not 8
Not 9

Not 10

Not 11

Not 12

 19 116 641
 3 485 473

 22 602 114

 186 546
 186 546

 22 788 660

 
 21 041

 5 862 663
 273 071

 28 581 446
 67 961 699

 102 678 879

 2 827 890
 105 527 810

 128 316 470

 32 787 047
 35 886 166
 6 893 873

 75 567 086

 81 000
 202 411

 283 411

 6 877 916
 1 332 545

 44 255 512

 52 465 973

 128 316 470

 inga
 inga

  
 

 18 676 962
 4 027 122

 22 704 084

 185 742
 185 742

 22 889 826

 
 22 809

 6 771 131
 269 877

 48 032 384
 87 241 850

 142 315 242

 9 682 181
 152 020 232

 174 910 058

 50 726 537
 34 212 126
 6 360 728

 91 299 391

 88 000
 211 791

 299 791

 8 177 514
 1 298 365

 73 834 997

 83 310 876

 174 910 058

 inga
 inga
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Kassaflödesanalys, kr

 2015  2014

Den löpande verksamheten 
Årets resultat

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

Förändring i rörelsekapital
 Minskning(+)/ökning(-) av varulager
 Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
 Ökning(+)/minskning(-) av skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar(-)
Försäljning av inventarier(+)

Kassaflöde från investeringsverksamheten

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

Kassaflöde från interna medel

Ökning/Minskning av likvida medel

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

 
 6 893 873

 
 3 261 894

 -219 363

 1 768
 39 635 559
 -30 861 283

 18 712 448

 -3 648 561
 708 000

 -2 940 561
 

 -26 158 246
 3 532 068 

 -22 626 178

 -6 854 291

  9 682 181
 
 2 827 890

 
 6 360 728

 3 477 146

 

 5 396
 16 384 205
 -17 988 579

 8 238 896

 -2 882 885
 

 -2 882 885
 

 -15 597 777
 4 835 914

 -10 761 863

 -5 405 852

 15 088 033
 
 9 682 181

Bokslutskommentarer 
Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning
Intäkten redovisas samma räkenskapsår som stiftelsen redovisar den  
kostnad som intäkten avser att täcka. Intäkterna består av statliga raman-
slag 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 värdeminskning 
baseras på uppskattad ekonomisk livslängd. Stiftelsens byggnader har 
delats upp i följande komponenter och avskrivningstider: Stomme (40 år), 
Tak (15 år), Fasad (15 år), Inre ytskick (15 år) och Installationer (20 år).

Leasingavtal
Stiftelsen redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som opera- 
tionella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redo- 
visas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Se vidare not 5.

Tillgångar och skulder
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde.

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.
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Noter

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

Not 2 – Produktionskostnader, kr

Not 1 – Nettoomsättning, kr

 2015  2014

Intressentmedel 
– ramanslag
– merinbetalt
Avsättning, fonderade intressentmedel
Uppdragsintäkter
Kommunikationsintäkter
Statligt ramanslag
Periodisering från föregående år ramanslag
Periodisering kommande år ramanslag
Fonder/anslag
Föreningen Skogsträdsförädling
Regeringsanslag skogsträdsförädling
Disposition, fonderade medel
Plantskyddskommittén
ÄBIN-älgbetesinventering

 
 38 000 000
 3 532 068
 -3 532 068 
 14 912 757
 4 590 235
 38 000 000
 6 200 000
 0
 30 686 622 
 5 500 000
 0
 26 158 249
 3 100 000 
 8 224 705

 
 38 000 000
 4 835 914
 -4 835 914
 17 509 758
 3 248 764
 38 000 000
 2 350 000
 -7 200 000

 37 004 094
 5 500 000
 6 500 000
 15 870 523
 4 000 000
 0

 175 372 568  160 783 139

 2015  2014

Produktionsmaterial 
– forskning
– kommunikation
– centralt och stationer

 
 2 778 309
 486 500
 335 372 

 
 1 963 433
 403 950
 290 045

Köpta tjänster
– forskning
– ÄBIN-älgbetesinventering
– plantskyddskommittén
– kommunikation
– centralt och stationer

 28 506 559
 7 923 381 
 3 100 000
 5 110 892
 1 434 683

 24 057 574
 0
 4 000 000
 4 612 559
 1 954 097

 49 675 697  37 281 658
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 2015  2014

Löner och arvoden
– styrelse och VD

– övrig personal

 
 1 380 000 

 60 330 724 

 
 1 274 400

 59 448 098

Sociala kostnader  21 237 707  20 562 987

Pensionskostnader
– styrelse och VD
– övrig personal

 
 323 984
 7 799 165

 299 508
 6 994 982

Antal anställda
– kvinnor
– män

 33
 78

 32
 75

Not 4 – Personalkostnader, kr

Not 3 – Övriga externa kostnader, kr

 2015  2014

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

 3 691 278
 539 901
 6 970 599
 6 922 024
 4 996 972
 2 457 470
 224 827
 
 172 105
 43 100
 0 
 2 735 053

 3 659 546
 592 081
 7 366 792
 6 947 396
 4 653 268
 2 622 809
 219 147
 
 167 092
 142 000
 0
 2 620 847

 28 753 329  28 990 978

Stiftelsens ledning per december 2015 består till 58 % av män. Styrelsen består till 75 % av män.

Antal tillsvidareanställda december 2015, 111 personer

Lönesumman för året (inkl. projektanställda och vikarier): 61 711 tkr.

Sjukfrånvaro för tillsvidareanställda under 2015

 Totalt  -29 år  30-49 år  50 år -

 sjuk-%

 varav långtidssjuk%

 2,5 %

 1,0 %

 0,4 %

 –

 2,1 %

 1,0 %

 2,9 %

 1,1 %

 sjuk-%

 varav långtidssjuk% 

 3,2 %

 1,4 %

 –

 –

 4,6 %
 2,9 %

 2,0 %

 –

 sjuk-%

 varav långtidssjuk%

 2,2 %

 0,9 %

 0,5 %
 –

 0,9 %
 –

 3,2 %

 1,5 %

Alla

Män

Kvinnor

Administration
& kontorsservice 9

Kommunikation 7

Forskning 95

Antal  
kvinnor  33

Antal män  78
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Not 6 – Finansiella intäkter/kostnader, kr

 2015  2014

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

 267
 2 970 027
 6 031 276
 7 688
 6 314
 9 015 571
 
 
 -9 520
 -1 711 273
 -35 872 
 -1 756 665

 7 258 906

 102 464
 3 046 398

 4 937 027 
 90 646
 7 684
 8 184 219
 
 
 -3 965
 -933 509
 -21 940
 -959 414

 7 224 805

 2015  2014

Kostnadsförda leasingavgifter avseende 
operationella leasingavtal

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

 
 6 700 004

 6 284 634 

 6 770 217

 

6 332 700

Not 5 – Operationella leasingavtal, kr

Not 7 – Maskiner och inventarier, byggnader samt mark, kr

 Maskiner och
  inventarier

 Byggnader och
 markanläggningar  Mark

Anskaffningsvärden per 2014-12-31

Årets anskaffningar

Årets försäljningar och utrangeringar

 44 036 903

 1 639 499

 

 25 105 913

 2 009 062

 -483 000

 1 777 000

 -225 000

Anskaffningsvärden per 2015-12-31  45 676 402  26 631 975  1 552 000

Ackumulerade avskrivningar enligt  
plan per 2014-12-31

Avskrivningar enligt plan

Ackumulerade avskrivningar på  
avyttringar samt justeringar

 
 40 009 781

 2 181 148

 

 8 205 950

 1 080 747
 
 -219 363

Ackumulerade avskrivningar enligt  
plan per 2015-12-31  42 190 929  9 067 334

Nettovärde

Taxeringsvärden

 3 485 473  17 564 641

 2 781 000

 1 552 000

 1 806 000
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Not 10 – Eget kapital, kr

 Balanserade
 överskottsmedel

 Fonderade
 intressentmedel

Årets resultat  Summa  
eget kapital

Vid årets början 2015

Överfört till balanserade  överskottsmedel

Årets avsättning

Årets disposition

SLU rekvisition för 

Future Forests

Årets resultat

Vid årets slut

 50 726 537

 6 360 728

 -24 300 218

32 787 047

 34 212 126

 3 532 068

 -358 028

 -1 500 000

 35 886 166

 6 360 728

 -6 360 728

 6 893 873

6 893 873

 91 299 391

 0

 3 532 068

 -24 658 246

 -1 500 000

 6 893 873

75 567 086

Not 8 – Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter, kr

För forskningen upparbetade kostnader som inte blivit fakturerade/rekvirerade under verksamhetsåret 
uppgår till belopp enligt följande:

 2015  2014

Upplupna intressentmedel

Uppdragsfinansierad verksamhet

Fondfinansierad verksamhet

Övriga poster

 8  413 854

 7 605 824

 10 069 144

 2 492 624 

 8  900 128

 9 838 798

 26 941 496

 2 351 962

 28 581 446  48 032 384

Värdepappersportföljen består av 48 % svenska aktier/aktiefonder och 52 % räntefonder/banktillgodo-

havanden och har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde, kollektiv värdering 

tillämpas. I värdepappersportföljen ingående banktillgodohavanden om 3 847 545 är inkluderad i posten 

Kassa och bank i årsredovisningen.

Not 9 – Kortfristiga placeringar, kr

 Ursprunglig investering  Marknadsvärde  Anskaffningsvärde

Värdepappersportfölj, kr

Varav Bankkonto Depå, kr

Bokfört värde

 29 291 720  76 480 729  71 809 244

 -3 847 545

 67 961 699
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 2015  2014

Uppdragsfinansierad verksamhet
Fondfinansierad verksamhet
Periodiserade ramanslag
Naturainsatsintäkter ESS-projektet
Övriga upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner
Övriga poster

 6 814 647
 14 687 490
 5 000 000
 0

 12 460 798
 5 292 577

 14 953 324
 26 590 763
 11 200 000
 4 529 282

 12 172 491
 4 389 137

 44 255 512  73 834 997

Not 11 – Övriga kortfristiga skulder, kr

 2015  2014

Momsskuld
Övriga poster

 334 439
 998 106

 689 484
 608 881

 1 332 545  1 298 365

Not 12 – Förutbetalda intäkter & upplupna kostnader, kr

För forskningen bokförda intäkter som inte blivit upparbetade under verksamhetsåret uppgår till belopp 
enligt följande:
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Revisionsberättelse
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Läshänvisning Kommentarer

STRATEGI OCH ANALYS

sid 6 G4-1 Uttlande från VD om relevansen om hållbar utveckling för organisationen och dess strategi

ORGANISATIONENS PROFIL

sid.6 G4-3 Organisationens namn

sid 6 G4-4 De viktigaste produkterna/tjänsterna Forskning och utveckling, förändringsstöd

sid 5 G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor Uppsala

G4-6 Antal länder och namn på dessa där organisationen har sin verksamhet Sverige

sid. 6, 66 G4-7 Ägarstruktur och företagsform Privat forskningsstiftelse

sid. 5, 48 G4-9 Organisationens storlek 111 heltidsanställda, 124 inklusive visstidsanställda

sid. 5 G4-11 Antal anställda med kollektivavtal 100 %

INFORMATION OM REDOVISNINGEN

G4-31 Kontaktperson för GRI-redovisningen Marie Larsson-Stern, forskningschef. Tel: +46 18 18 8542, marie.larsson-stern@skogforsk.se

STYRNING

sid. 40, 41 G4-34 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning

ETIK OCH INTEGRITET

sid. 8 G4-56 Värderingar, principer och koder för uppförande samt hur väl dessa införts i organisationen Skogforsks värdegrundsarbete

EKONOMISK PÅVERKAN

sid, 47 G4 EC4 Väsentligt stöd från det allmänna

MILJÖPÅVERKAN

G4 EN3 Direkt energianvändning 1838 MWh

G4 EN4 Indirekt energianvändning* 378 MWh

sid. 4 G4 EN5 Energiintensitet* 18 MWh/anställd

sid. 4 G4 EN8 Vattenanvändning 6870 m3

G4 EN16 Energirelaterade indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope2) 138 ton CO2

G4 EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope3)* 166 ton CO2

sid. 4 G4 EN18 Växthusgasutsläpp intensitet* 2,4 ton CO2/anställd

SOCIAL PÅVERKAN

sid. 5 G4 LA1 Totalt antal och andel av nyanställningar och personalomsättning per åldersgrupp, kön och ålder

sid 5 G4 LA3 Andel återkomst till jobbet efter föräldraledighet 100 %

G4 LA4 Minsta varseltid vid betydande förändringar i verksamheten Varseltid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

sid. 4 G4 LA5 Andel av personalstyrkan som är representerad i skyddskommitté och av skyddsombud 100 %

sid. 5, 48 G4 LA7 Sjukfrånvaro 2,5%, i förhållande till arbetstid

sid. 5,6, 10, 13, 18, 
21, 26, 29, 30, 40

G4 LA12 Sammansättning av styrelsen och ledning samt uppdelning av anställda efter kön, åldersgrupp,  
minioritetstillhörighet och andra mångfaldsindikatorer

Skogforsk registrerar inte medarbetares minoritetsgrupptillhörighet eller etnicitet

GRI-inspirerad indextabell 

* På grund av ofullständig statistik så är energiåtgång för våra resor grovt beräknade. Med bättre statistisk skulle vi sannolikt se att Skogforsk 
har högre indirekt energianvändning och utsläpp av växthusgaser än vad som här redovisas.
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Läshänvisning Kommentarer

STRATEGI OCH ANALYS

sid 6 G4-1 Uttlande från VD om relevansen om hållbar utveckling för organisationen och dess strategi

ORGANISATIONENS PROFIL

sid.6 G4-3 Organisationens namn

sid 6 G4-4 De viktigaste produkterna/tjänsterna Forskning och utveckling, förändringsstöd
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sid. 6, 66 G4-7 Ägarstruktur och företagsform Privat forskningsstiftelse

sid. 5, 48 G4-9 Organisationens storlek 111 heltidsanställda, 124 inklusive visstidsanställda

sid. 5 G4-11 Antal anställda med kollektivavtal 100 %

INFORMATION OM REDOVISNINGEN

G4-31 Kontaktperson för GRI-redovisningen Marie Larsson-Stern, forskningschef. Tel: +46 18 18 8542, marie.larsson-stern@skogforsk.se

STYRNING

sid. 40, 41 G4-34 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning

ETIK OCH INTEGRITET

sid. 8 G4-56 Värderingar, principer och koder för uppförande samt hur väl dessa införts i organisationen Skogforsks värdegrundsarbete

EKONOMISK PÅVERKAN

sid, 47 G4 EC4 Väsentligt stöd från det allmänna

MILJÖPÅVERKAN

G4 EN3 Direkt energianvändning 1838 MWh

G4 EN4 Indirekt energianvändning* 378 MWh

sid. 4 G4 EN5 Energiintensitet* 18 MWh/anställd

sid. 4 G4 EN8 Vattenanvändning 6870 m3

G4 EN16 Energirelaterade indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope2) 138 ton CO2

G4 EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope3)* 166 ton CO2

sid. 4 G4 EN18 Växthusgasutsläpp intensitet* 2,4 ton CO2/anställd

SOCIAL PÅVERKAN

sid. 5 G4 LA1 Totalt antal och andel av nyanställningar och personalomsättning per åldersgrupp, kön och ålder

sid 5 G4 LA3 Andel återkomst till jobbet efter föräldraledighet 100 %

G4 LA4 Minsta varseltid vid betydande förändringar i verksamheten Varseltid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

sid. 4 G4 LA5 Andel av personalstyrkan som är representerad i skyddskommitté och av skyddsombud 100 %

sid. 5, 48 G4 LA7 Sjukfrånvaro 2,5%, i förhållande till arbetstid

sid. 5,6, 10, 13, 18, 
21, 26, 29, 30, 40

G4 LA12 Sammansättning av styrelsen och ledning samt uppdelning av anställda efter kön, åldersgrupp,  
minioritetstillhörighet och andra mångfaldsindikatorer

Skogforsk registrerar inte medarbetares minoritetsgrupptillhörighet eller etnicitet
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Arvidsjaurs Allmänningsskog

BCC AB

Bergvik Skog AB

Bobergs Häradsallmänning

Boo Egendom AB

Bordsjö Skogar AB

Boxholms Skogar AB

Bracke Forest AB

Dals Häradsallmänning

Dylta Bruk Förvaltnings AB

Edsbergs Häradsallmänning

Egendomsnämnden Göteborgs stift

Eric & Angelica Sparres stiftelse, Kronovall

Ericsbergs Fideikommiss AB

Erstavik Godsförvaltning

Foran Sverige AB

Glanshammars Häradsallmänning

Grimstens Häradsallmänning

Gullbergs Häradsallmänning

Gustafsborgs Säteri AB

Gällivare Allmänningsskog

Gällivare Nybyggesallmänningsskog

Göstrings Häradsallmänning

Hammarkinds Häradsallmänning

Hanekinds Häradsallmänning
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Hjulebergs Egendom AB

Härnösands stift

Hörningsholms Godsförvaltning
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Lösings Häradsallmänning
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Memmings Häradsallmänning
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Röj skogen så fort den nått "älgsäker" höjd 
och gödsla sent under omloppstiden om du 
vill producera mycket virke. Uppföljningen av 
20-40 år gamla röjnings-och gallringsstudier 
bekräftade gamla sanningar.
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