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Kort om Skogforsk  

Skogsbruket och staten i samverkan

Tillämpad forskning, utveckling och innovation 
för ett hållbart och lönsamt skogsbruk 

Ca125 medarbetare på tre orter

Omsättning, ca 178 MSEK

Forskningsområden:
- Skogens produktion
- Virkesförsörjning

Frö- och fältservice, plantskolor

Kunskapskommunikation

Sävar

Uppsala

Ekebo



Behov av FoU identifierat inom nationella 
skogsprogrammet:
• Spetsforskning inom relevanta områden för svensk skog, inklusive 

mångbruk och skogens sociala dimensioner (Arbetsgrupp 1)

• Ökad skogsproduktion, helhetssyn för hållbart nyttjande av skogen
avvägning mellan skogens olika ekosystemtjänster (Arbetsgrupp 2)

• Innovationsprogram för "Teknikgenombrott i skogsnäringens 
värdekedja" för produktion och processer. (Arbetsgrupp 3)

• Ökad internationell samverkan mellan forskning och näringsliv 
(Arbetsgrupp 4)



Svensk skogsbruk, en liten del av svensk ekonomi, 
men en gigant för svensk välfärd och 
klimatanpassning:

• Ett väl fungerande skogsbruk är en förutsättning för svensk 
skogsindustri

• Svensk skog har under senaste decennierna kompenserat för ca 80 % 
av svenska CO2-utsläpp. Substitutionseffekterna är ännu större. 

• Utan aktivt skogsbruk kommer inte klimatmålen att kunna uppfyllas.



Skogens frågor har en tydlig 
plats inom 
forskningsprogrammet Klimat

men även inom 
Samhällsbyggande och 
Arbetslivsforskning.



Klimat, saxat ut propositionen:
Klimatutmaningen 

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och en av regeringens högst prioriterade frågor. Att vi möter 

och hanterar klimatutmaningen är avgörande för mänsklighetens framtid. Vikten av att möta och 

hantera klimat-utmaningen återspeglas i flera av de svenska miljömålen och i Agenda 2030 med 

de globala målen för hållbar utveckling. 

En ökad urbanisering kräver nya lösningar för att tillgodose behov i hela landet. Även forskning om 

cirkulär ekonomi och biobaserade produktionssystem som avser jord- och skogsbruk, hållbar 

livsmedels-produktion samt annan vatten- och markanvändning är av central betydelse för att möta 

klimatutmaningen. Exempelvis behöver kunskapen om kolflöden i jordbruksmark öka. 

Ett nationellt forskningsprogram om klimat bör mot denna bakgrund inrättas av Forskningsrådet 

för miljö, areella näringar och samhälls-byggande (Formas) i samverkan med andra relevanta 

forsknings-finansiärer och aktörer. 



Klimat, så här skulle jag gärna kompletterat 
skrivningen

• Skogensbrukets och Skogsindustrins  roll i klimatomställningen är kritisk för de svenska 
möjligheterna att klara klimatmålen.

• Arbetet inom Nationella Skogsprogrammet och senare tids diskussioner har visat att den 
svåraste avvägningen gäller hur stor del av skogsmarken som får brukas och hur intensivt den 
kan brukas.

• För att upprätthålla och helst öka skogens förmåga att leverera produkter till vidareförädling, 
måste mer skonsamma metoder för skogsföryngring, skogsproduktion, skogsteknik, planering 
mm. utvecklas. En kraftfull satsning på forskning och forskarutbildning måste därför ske. Fokus 
ska vara hållbart skogsbruk (Ekonomi, Miljö, Socialt)

• Arbetet med att utveckla ett hållbart byggande kräver ytterligare forskning och innovation. 
Forskning och innovationsinsatser kring trähusbyggande i urban miljö bör därför öka.   



Under perioden 1990-2013
Skogsbruket i USAs bördiga sydstater

går på knäna. 

Trots hög tillväxt, låga löner och virkesvärden.

De exporterar vitpellets och importerar 

sågat virke från Sverige och Kanada

Införandet av engreppskördare och 

tillhörande allmänna teknikutveckling

sparar 125 Mdr kronor under perioden. 

Trots låg tillväxt och höga löner.

Behåller ställningen som ledande exportör. 

Var hade vi varit om vi valt den ”enkla” tekniken? 



Utvecklingstriangeln
försvagas

Forskare

Tillverkare Brukare
Brukare



• Skogforsk – ny FoI-strategi 2017-2020

• Utvecklad i linje med Agenda 2030 och det 
nationella skogsprogrammet

• Beslutad i Skogforsk styrelse och medel 
beviljades av Formas okt. 2016



Sex områden:
• Utveckla förädlat skogsodlingsmaterial för framtidens klimat och 

behov av råvara 

• Utveckla skötsel av skog för olika mål

• Utveckla effektiva och skonsamma driftssystem

• Utveckla digitaliseringens alla möjligheter

• Utveckla värdekedjor och råvaruanvändning som möjliggör 
bioekonomin

• Utveckla och tydliggöra skogens samhällsnyttor



Sammanfattning
• Mycket är positivt i proppen

• Skog, värdekedjor och bioekonomisk utveckling finns nämnt på flera ställen i 
proppen. Medel till detta finns under strategiska innovationsområden 
”Samverkansprogrammet cirkulär biobaserad ekonomi” och genom att Formas 
tillförs mer medel främst inom området ”Klimat”.

• ”Digitalisering” är ett framskjutet område som tillförs medel via Vetenskapsrådet. 
Digitalisering avses genomsyra alla samverkansprogrammen.

• Samverkan, jämställdhet och hög kvalitet är genomgående för allt.

• Men detta kunde varit mer utvecklat
• Vi måste fortsätta att utveckla det hållbara skogsbruket, annars finns stor risk att 

bioekonomin inte kommer att tillföras tillräckligt med produkter från skogen
• Träbyggande måste ges högre prioritet
• Mer uttalad forskning i skogens värdekedjor, ända från frö till färdig produkt  


