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40 miljoner kronor till fördjupad skogsforskning i
Sverige och Finland
En andra satsning inom det svensk-finska skogsforskningssamarbetet Tandem Forest
Values har resulterat i nio samarbetsprojekt inom skogsområdet till en total summa om
40 miljoner kronor. Sverige och Finland bidrar med hälften var.
I samband med Finlands 100-årsfirande 2017 uppvaktade Sverige med en gåva på 24 miljoner kronor
avsedda att stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige
inom det skogliga och skogsindustriella området. Den första utlysningen resulterade i 12 forskningsprojekt inom Hållbar skogsskötsel och Nya produkter/processer. Gåvan tillkom på initiativ av
Kulturfonden för Sverige och Finland och döptes till Tandem Forest Values.
– Det är fantastiskt roligt att Tandem Forest Values återigen har kunnat utlysa medel till skogsforskning och att båda länderna bidragit med medel denna gång säger Chris Heister, ordförande i
Kulturfonden för Sverige Finland. I och med detta har samarbetet mellan Sverige och Finland blivit
ännu mer etablerat och vi ser fram emot ytterligare utlysningar framöver.
De svenska parter som står bakom utlysningen i den andra omgången av Tandem Forest Values är
Formas, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse samt Kempestiftelserna. På Finlands sida är det
Finlands akademi, Jord- och skogsbruksministeriet samt Miljöministeriet.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) fungerar som forskningssekretariat för de beviljade
projekten.

Mer information om programmet och vilka projekt som beviljats medel:
https://www.tandemforestvalues.com/ och www.ksla.se/anslag-stipendier/tandem-forest-values

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet
till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.
Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.
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