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StyRELSEORdFÖRANdEN

Future Forests har under sina fyra första år flyttat 
fram förståelsen för vilka de stora framtidsut-
maningarna är för skogen och för skogsbruket. 

Med denna sista årsrapport från programmets första 
fyra år förmedlas bilden av ett forskningsprogram som 
är på väg in i en ny fas av mognad. Tvärvetenskapen är 
på plats. Effektiva forskarnätverk är etablerade, liksom 
kommunikationskanalerna med intressenterna. Prog- 
rammet har tagit fasta på de förslag till förändringar 
som utvärderingen föreslagit.

SKOGEN HAR SANNERLIGEN seglat upp som en 
het fråga under 2012. Det förtjänar den. På hemmaplan 
har debatten främst kommit att handla om vilken tyngd 
skogens sociala och även estetiska värden har haft och 
bör ha. Alternativ till trakthyggesbruket har diskuterats 
flitigt. På det globala planet ser vi att skogen förväntas 
spela en viktig roll för att möta klimatförändringarna 
och inom fattigdomsbekämpning. Mycket talar för att 
skogen kommer att fortsätta vara en aktuell samhälls- 
fråga även i fortsättningen.

I ÅRSRAPPORTEN RIKTAS FOKUS mot forsk-
ning som tagit sig an frågor kring risk, osäkerhet och 
komplexa, ibland näst intill olösliga problem, i den 
vetenskapliga litteraturen ofta benämnda ”wicked  
problems”. Hur hanterar vi risken att ett förändrat 
klimat kan komma att förändra förutsättningarna för 
skogsbruk? Hur skapar vi en beredskap i skogsbruket 
och i samhället för okända och oförutsägbara sjukdomar 
och skogsangrepp som kan drabba skogen? Hur agerar 
vi när uppskattningar av vittringshastigheten är så  
osäkra så att det inte går att veta vilka nivåer av bio-
massauttag skogsmarken på lång sikt tål? Hur snitslar vi 
vägen framåt i frågor som präglas av motstående värde-
ringar om hur man bör nyttja skogen? 

DET HÄR ÄR VIKTIGA FRÅGOR och helt i linje 
med Future Forests programidé. För att kunna ge sig  
i kast med komplexa problem utan enkla lösningar 

krävs att forskarna ges tillfällen att vidga perspektiven, 
bryta de egna förklaringsmodellerna mot andras och 
tillsammans med kollegor från andra discipliner försöka 
sig på att ta helhetsgrepp på problemen. Detta sker idag 
inom Future Forests.

NÄR FUTURE FORESTS startade var förväntning-
arna höga. Programmets utveckling var till en början 
lite trevande. För första gången skulle forskare från 
olika discipliner mötas och samarbeta om skogen och 
skogsbrukets framtid. Men med tiden har programmets 
forskare funnit sina roller, vilket jag hoppas märks i den 
forskning som beskrivs i årsrapporten. Ett stort arbete 
har lagts ner på att införliva utvärderingens synpunkter  
i den programplan dom ligger till grund för program-
mets kommande verksamhet. Future Forests bidrar idag 
med kritiska analyser och föreslår alternativa lösningar 
på viktiga problem. Jag känner med detta starkt att 
Future Forests lever upp till de höga förväntningar som 
inledningsvis ställdes på programmet. 
 

Maria Norrfalk, landshövding i Dalarna och 
styrelseordförande i Future Forests
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PROGRAMcHEFEN

Under 2012 har Future Forests genomgått 
utvärdering och Mistras styrelse har tagit 
beslut om fortsatt finansiering för en andra 

fyraårsperiod. Utvärderingen bekräftade bland annat 
att Future Forests producerar excellent vetenskap som 
på ett effektivt sätt kommuniceras till intressenter och 
användare. Utvärderingen gav oss även vägledning om 
hur vi kan ytterligare förbättra vår dialog med intres-
senter utanför skogsbruket. Detta är förstås viktigt, den 
sektor av samhället som berörs av skogsbruk blir allt 
bredare i och med att skogen och skogsbruket förs fram 
som delar av lösningen till ett av vårs tid mest angelägna 
problem – hur vi ska lösa samhällets energi- och rå- 
varubehov i de gröna biobaserade samhället. 

EN VIKTIG AMBITION under programmets andra 
period är att befästa och vidareutveckla de interna-
tionella samarbeten Future Forests involverat sig i de 
senaste åren. Till exempel kommer ett projekt att drivas 
i nära samarbete med IIASA, the International Institute 
for Applied Systems Analysis i Wien. Målsättningen är 
att öka förståelsen för hur Sveriges skogsanvändning 
påverkar Europa, och vice versa. 

SLUTLIGEN, EN AMBITION med Future Forests  
är att skapa en nod där akademi och samhälle samman- 
strålar. Sveriges lantbruksuniversitet är värd för pro-
grammet och Future Forests ingår i universitetets sats-
ning på så kallade framtidsplattformar. Min övertygelse 
är att programmet under denna fyraårsperiod kommer 
att utvecklas till en föredömlig och kreativ mötesplats 
mellan excellent forskning och den skogliga samhälls-
sektorn, i sin vidaste bemärkelse.

Annika Nordin, professor SLU och programchef 
för Future Forests
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Idéhistorikern Erland Mårald har spelat en aktiv roll 
inom Future Forests tvärvetenskapliga forskning. Den 
röda tråden i hans forskning är skogsbruk och jordbruk, 
och energi- och hållbarhetsfrågor. Gemensamt för dessa 
områden är att de präglas av vetenskaplig osäkerhet, 
stora åsiktsskillnader och komplexa problemställningar.

Inom samhällsvetenskapen brukar man tala om 
”wicked problems”. Direkt översatt blir det ”ondske-
fulla” eller ”bångstyriga” problem. Kanske är ”olösliga” 
problem en bättre benämning. Problemen är ”olösliga” 
i den meningen att saknas en tydlig gemensam uppfa-
ttning om hur problemen egentligen ska förstås. Olika 
grupper förstår problemen olika vilket leder till att det 
lätt uppstår konfliker och missförstånd. Det är i själva 
verket vad man ser som lösningen som ramar in prob-
lemet, vilket till stor del styrt av värderingar. För den 
som följer debatten kring brukandet av skog är det inte 
svårt att känna igen sig i beskrivningen.

– För wicked problems finns det egentligen ingen 
”rätt” lösning utan bara mer eller mindre ”bra” eller 
”dåliga” lösningar, säger Erland Mårald.

När problem präglas av värderingsmässiga konflikter 
går det inte att lösa dem med enbart mer kunskap – 
vilket ju annars är en vanlig förhoppning hos forskare. 
Men nya forskningsrön tolkas på olika sätt av olika 

intressenter. De kan också ge upphov till nya problem. 

Möjliga förhållningssätt
Hur ska man så vetenskapligt angripa ett ”olösligt” 
problem? Det finns flera förhållningssätt som brukar 
föras fram. Försiktighetsprincipen handlar om att undvika 
at ta risker och att inte låta kunskapsbrist vara ett argu-
ment för att skjuta upp skyddsåtgärder. 

Adaptiv förvaltning är en annan metod som förs fram. 
Det innebär i korthet att nya metoder för naturresurs-
förvaltning prövas under systematisk och löpande 
vetenskaplig utvärdering av riskerna.

En tredje hållning är att öppna forskningsprocessen 
mot de olika intressena och aktörerna, och att i dialog 
med aktörer försöka uppnå en ömsesidig läroprocess 
(collaborative learning).I denna dialog kan ”olösliga”  
problem diskuteras samtidigt som forskarna med ak-
törernas hjälp bättre kan greppa värdekonflikten och 
designa frågeställningarna så att de genererar resultat 
som blir mer mångdimensionella och relevanta för 
policy. 

Erland Mårald har under året deltagit i Future 
Forests-projektet ”Exotiska trädslag för att möta ett 
varmare klimat”. Projektet behandlade en kontrover-
siell lösning – att införa främmande trädslag – på ett 

Hur hanterar vi ett ”olösligt” problem?

Under Future Forests fyra första år har en 
gemensam tvärvetenskapliga grund me-
jslats fram, delvis bestående av teorier som 
förklarar varför nyttjandet av skogen ibland 
skapar svårlösta konflikter och hur forsknin-
gens roll kompliceras när samhällets aktörer 
ropar efter lösningar. Idéhistorikern Erland 
Mårald försöker hitta nya infallsvinklar på 
gamla frågeställningar.
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komplext problem – risken att klimatförändringarna 
kommer att drabba planterade granskogar i södra  
Sverige hårt.

– Som idéhistoriker i detta projekt spelar jag i hög 
grad på ”bortaplan”, säger Erland Mårald. Från början 
kunde jag ju inte mycket om själva sakfrågan. Utan ha 
någon prestige att förlora kan jag därför ställa de  
”dumma frågor” som övriga kan ha svårt att ställa. 

En idéhistoriker kartlägger och analyserar idéer, 
värderingar och ideologier – helt enkelt olika sätt att 
tänka. Den övergripande frågan om hur vi ska nyttja 
skogen präglas av de ”olösliga” problemens typiska  
kännetecken; stora åsiktskillnader och ett virrvarr av 
organisationer och näringsliv; privata och offentliga 
aktörer, globala och lokala kopplingar samt forskare, 
byråkrater och politiker. Uppgiften för en idéhisto- 
riker är i detta sammanhang att belysa hur kunskap och 
värderingar får betydelse för formandet av både veten-
skapens och beslutsfattandets inriktning.

En vanlig föreställning är att mer kunskap kan reda 
ut missförstånden och leda till en av alla accepterad 
lösning. Men risken är att det får motsatt effekt, att 
låsningar och vetenskapliga konflikter skapas när  

värdefrågorna undertrycks.  Att peka ut i vilken rikt-
ning skogbruket ska utvecklas handlar i förlängningen 
om hur man vill att framtidens samhälle ska se ut. Det 
är inte något som låter sig göras med enbart vetenskap. 

Erland Mårald har ägnat sig åt att reflektera över vad 
humanistens roll i den policynära forskningen bör vara.

– Som humanist har jag inga problem med att ge per-
spektiv, belysa ståndpunkter och sätta saker i samman- 
hang, säger Erland Mårald.  Men när jag får frågan ”Vad 
tycker du själv då att vi ska göra?” så blir jag ofta tyst. 
Som idéhistoriker intresserar vi oss inte för om de idéer 
vi studerar är ”rätt” eller ”fel”, och vi föreslår sällan 
några vägar framåt. 

Fyra roller för forskare
Med den humanistiska forskartraditionens distanserade 
förhållningssätt i ryggraden är det inte lätt att kliva fram 
och bedriva forskning som direkt anknyter till besluts-
fattande. Det kräver medvetna och aktiva val av hur  
forskaren ska förhålla sig till beslutsfattandet. Roger 
Pielke Jr, som forskar inom miljö- och policystudier, 
beskriver fyra idealtypiska roller som forskare kan inta. 

Den första är den ”rena forskaren” som försöker stå 

Erland Mårald är professor i idéhistoria vid Umeå universitet.        Foto: Mattias Pettersson  
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fri från politik och endast presenterar rena forskningsre-
sultat. Den andra är den ”vetenskapliga domaren” som 
vetenskapligt försöker avgöra vilket av olika policyalter-
nativ som är det bästa. Den tredje är den ”intressestyrda 
forskaren”, det vill säga en forskare som förordar att en 
viss lösning är den bästa. Slutligen, den fjärde rollen, är 
”den ärliga förmedlaren av policyalternativ” (the honest 
broker of policy alternative), som försöker visa på flera oli-
ka handlingsvägar och dess konsekvenser utan att döma 
i en viss riktning.

Att agera som ”ren forskare” eller ”vetenskaplig 
domare” är kanske möjligt kring problemställningar 
som är mindre komplexa och där målet är gemensamt. 
När det handlar om de komplexa, värderingstyngda 
”olösliga” problemen där det gemensamma målsättnin-
garna saknas, riskerar en forskare som försöker ta på sig 
rollen som vetenskaplig domare att istället agera som en 
”dold” intressestyrd forskare. 

Pielke förordar istället att försöka agera som en ”ärlig 
förmedlare av policyalternativ”. Erland Mårald ser att 
den humanistiska forskaren kan ha en roll att spela då, 
med sin kompetens i att bena ut och tydliggöra vad de 
olika handlingsalternativen utgår ifrån, inte bara veten-
skapligt utan även ideologiskt och värdemässigt. 

– En humanistisk ”ärlig förmedlare” borde även  
kunna bidra till att utöka handlingsalternativen genom 
att introducerar nytänkande, menar Erland Mårald.

Blädningsdebatten om igen
När debatten om trakthyggesbruk eller blädning (vad 
som idag kallas hyggesfritt eller kontinuitetsskogsbruk) 
flammande upp under det senaste året konstaterade 
Erland Mårald att det var samma debatt som förts vid 
ett flertal tillfällen under 1800- och 1900-talen. 

– Som idéhistoriker kände jag: inte nu igen! Sen  
började jag fundera på om det verkligen inte kunde 
finnas något annat än motsatspolerna blädning och 
trakthyggesbruk. Går det att hitta något bortanför de 
etablerade systemen?

Erland Mårald fann hos ekonomen Roger Martins 
en problemlösningsmetod kallad ”integrative thinking”. 
Forskning visade att en del särskilt framgångsrika ledare 
har en förmåga att vägra välja mellan två motstridiga 
system, utan istället analysera, syntetisera och utveckla 
en ny, överlägsen idé som innehåller båda systemens 
fördelar. 

Roger Martins optimistiska bild av att det alltid finns 

en bättre lösning delas inte av Erland Mårald, men han 
ser metoden som en inspiration till att på ett kon-
struktivt sätt och med humaniska metoder ta sig an de 
komplexa problemen. Målsättningen bör vara att likt en 
”ärlig förmedlare av policyalternativ” både tydliggöra 
konsekvenserna av respektive system, men även försöka 
öka antalet möjliga alternativ. 

– Min dröm är en slags ”tankeverkstad” där forskare 
och företrädare för olika intressen gemensamt un-
dersöker och diskuterar systemens för- och nackdelar, 
motsättningens kärna och kreativa utvägar, säger Erland 
Mårald. 
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Kunskapen kring hur naturen fungerar blir aldrig 
fullständig, och en viss grad av osäkerhet är därför 
oundviklig vid förvaltning av naturresurser. Adaptiv för-
valtning är ett sätt att aktivt och systematiskt sträva efter 
att öka kunskapen och minska osäkerheten, samtidigt 
som praktisk förvaltning bedrivs.  

Sedan begreppet etablerades på 70-talet har det slagit 
igenom på bred front inom framförallt bevarandebi-
ologi och naturresursförvaltning. Lucy Rist vid Umeå 
universitet forskar kring teorierna bakom hållbar natur-
resursförvaltning och har gått till grunderna med hur 

begreppet adaptiv förvaltning tolkas och används idag 
och i vilken mån de grundläggande idéerna återspeglas.  
I samma takt som begreppet vunnit i popularitet har 
feltolkningar och förenklingar bidragit till att skapa en 
oklarhet kring vad som verkligen krävs för att skilja 
adaptiv förvaltning från förvaltning som bygger på  
beprövad erfarenhet.

En vanlig invändning från de som är praktiskt verk-
samma inom naturresursförvaltning är “så har vi ju alltid 
gjort”. Men adaptiv förvaltning skiljer sig på en viktig 
punkt från “learning by doing” och det sunda förnuftets 

Som vi alltid gjort men ändå inte 
– om adaptiv förvaltning

Under våren 2013 genomför Future Forests i samar-
bete med Skogsstyrelsen ett projekt för att utveckla en 
modell för adaptiv skogsskötsel. 

Att införa nya metoder för skogsbruk är ofta svårt då 
metoderna inte är tillräckligt beprövade. Skogens långa 
omloppstider och responstider innebär en särskild 
utmaning då det tar lång tid att inhämta ny kunskap  
vilket medför svårigheter i att först inhämta  kunskap 
och sedan pröva metoderna.

Genom att utveckla en modell som kombinerar tillämp-
ning med kunskapsuppbyggnad på ett systematiskt 
sätt kan nya åtgärder i skogsbruket prövas, samtidigt 
som ekologiska osäkerheter minimeras. 

Arbetet sker i tätt samarbete med en referensgrupp 
med deltagare från företag, myndigheter och ideella 
organisationer.

Kontaktperson: Tomas Lundmark, SLU

Kan adaptiv förvaltning tillämpas på skog?

Adaptiv förvaltning är en metod för 
att systematiskt eliminera ekologisk 
osäkerhet inom  naturresursförvalt-
ning. Lucy Rist, forskare inom Future 
Forests har studerat vad som är den 
adaptiva förvaltningens kärna och hur 
den ofta kommit att feltolkas. 
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anpassning av metoderna under pågående naturresurs- 
användning. Adaptiv förvaltning är ett sätt att para ihop 
den grundläggande forskningsidén - att pröva hypoteser 
- med praktisk förvaltning. 

De två forskare som under 70-talet introducerade 
idén som ett verktyg för att utveckla naturresursförvalt-
ning , C.S. Holling och Carl J. Walters, beskrev adaptiv 
förvaltning som förvaltning som utförs så att man på ett 
medvetet och uttalat sätt ökar kunskapen och minskar 
osäkerheten. 

Tillvägagångssättet är en formell process och ine-
håller vanligen sex steg; analysera problemet, inventera 
befintlig kunskap, identifiera osäkerheten och formulera 
alternativa hypoteser, experimentera för att pröva dessa 
hypoteser, övervaka och utvärdera resultatet (se figuren 
ovan). Holling och Walters betonade redan från början 
att intressenter bör involveras genom hela processen. 

En bärande idé i adaptiv förvaltning är alltså att på ett 
systematiskt sätt pröva metoder och mäta och utvärdera 
resultaten. En förutsättning är att problemet är av en 
sådan art att det går att avgränsa, att det går att ställa upp 
hypoteser som kan testas, och att resultaten går att mäta. 

Det är ett problem att många forskare och praktiker 
fortfarande verkar missförstå den adaptiva förvaltningens 
grundidé och det saknas fortfarande tillräcklig kunskap 

om när den adaptiva metoden kan användas för att 
förbättra förvaltningssystem, menar Lucy Rist.  Från det 
ursprungliga konceptet har närliggande idéer utvecklats, 
till exempel adaptiv samförvaltning. En utveckling av 
begreppet kan kanske vara motiverad för att svara mot 
olika behov, men riskerar också att skapa förvirring 
kring vad adaptiv förvaltning ursprungligen betydde.

Parallellt med entusiasmen hos många förespråkare för 
adaptiv förvaltning finns en skepsis som pekar på att åt-
skilliga försök med adaptiv förvaltning misslyckats. I sina 
studier har Lucy Rist funnit att många misslyck- 
anden kopplas till problem som är generella för all 
form av naturresursförvaltning, t ex för höga kostnader, 
svårigheter att skapa engagemang samt institutionella 
hinder. Andra exempel uppfyller inte de grundläggan-
de kraven (det systematiskt experimenterande förhåll-
ningssättet) för att kunna kallas adaptiv förvaltning.

Kvar står vi med ett koncept som ofta har missupp- 
fattats, men genom att hålla fast vid grundidén och vara 
medveten om de vanliga fällorna, ger det oss en värde-
full möjlighet att utveckla nya metoder för naturresurs-
förvaltning. Förhoppningen är att Future Forests ska 
lämna efter sig ett system där nya åtgärder för skogsbruk 
kan prövas, samtidigt som ekologiska osäkerheter mini-
meras och ny kunskap genereras.

6. Utvärdera och dra lärdomar av resultaten i 
förhållande till det förväntade utfallet. Med dessa 
nya kunskaper, börja om från 1. igen.

5. Övervaka effekterna.

4. Utföra experiment, pröva förvaltningsplaner 
och policys under pågående naturresurs- 
användning.

3. Identifiera osäkerhet och alternativa 
hypoteser.

2. Inventera den befintliga kunskapen som 
finns kring problemet, inklusive antaganden och 
förutsägelser som gjorts.

Intressenterna involveras under hela processen

Den adaptiva förvaltningsprocessen 
som den hanteras i Future Forests

1. Definiera och avgränsa problemet, samt 
formulera förvalningens målsättning.
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Mineralvittring är naturens sätt att fylla på näring i sko-
gens skafferi. Vittringen har också avgörande betydelse 
för att skydda vattendragen mot naturlig, skogsbruks- 
relaterad och luftburen försurning.

Trots att vittringen är en så grundläggande och viktig 
process finns stora kunskapsluckor kring hur snabbt den 
sker. Problemet är att vittringshastigheten är svår, för att 
inte säga omöjlig att mäta i fält. I naturen sker processen 
ytterst långsamt, nere i jordlagren där den kontrolleras 
av en rad kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer 
som det fortfarande saknas en hel del kunskap om. Att 

återskapa processen i labbmiljö låter sig inte göras så lätt.  
Lösningen har varit modellering.  De modeller som an-
vänds mest idag i Sverige heter PROFILE och MAGIC. 
Det har varit ett känt faktum att modellerna inte visar 
samma sak, även om de rangordnar känsliga platser på 
liknande sätt. 

Misstankar om att modellerna pekade åt lite olika håll 
gav Jonatan Klaminder och hans kollegor idén att jäm-
föra publicerade resultat från sju olika modeller. Studien 
visade på stor variation mellan de olika modellerna. 
Förklaringen till osäkerheten finns i hur modellerna 

Osäkerhet – vi får leva med det

Vittring bygger upp markens närings-
förråd och skyddar vattendrag mot 
försurning - men det råder fortfarande 
stor osäkerhet kring hur snabbt det 
sker.  Future Forests mark- och vat-
tenforskare angriper problemet gen-
om att intensifiera forskningen kring 
vittring och genom att rekommendera 
kloka förhållningssätt.

FAKTARUTA: om Forests soils and water – 
plus alla dockade program

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Duis aute irure dolor in reprehen-
derit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

• Duis aute irure 

Rubrik till bred faktaruta

• Qwarts finansieras av Formas och har som mål att 
ta fram bättre kvantifieringar av vittringshastigheten. 
Leds av Kevin Bishop

• ForWater finansieras av Formas och har som mål 
att förbättra våra verktyg för att beräkna skogbrukets 
inverkan på vattenkvaliten. Leds av Hjalmar Laudon.

• NiCAF finansieras av Formas för att bättre förstå 
hurkvävets och kolets kretslopp hänger ihop i boerala 
skogar. Leds av Torgny Näsholm

• Energimyndigheten finansierar ett flertal projekt för 
att studera hur uttaget av biomassa kan öka utan ne-
gativa miljöeffekter. Projekt leds bla av Gustaf Egnell 
och Anneli Ågren.

Fler projekt inom mark- och vattenforskning

Osäkerhet – vi får leva med detOsäkerhet – vi får leva med detOsäkerhet – vi får leva med det
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simulerar vittring och i de antagande som görs när 
modellerna används. 

Forskarna gick vidare med en utvidgad studie. Man 
utvärderade ett stort antal modeller genom att granska 
394 vittringsuppskattningar från 82 platser spridda över 
tre världsdelar, som utförts av andra forskare. Det visade 
sig att uppskattningar gjorda med olika metoder men 
för samma plats kunde skilja sig åt med flera hundra 
procent. 

I ljuset av dessa resultat kan man dra slutsatsen att det 
är svårt att basera förvaltningsbeslut på vittringsuppskatt- 
ningar från en enda modell. Det är därför tveksamt om 
det går att bedöma nivån för vad som är ett långsiktigt  
hållbart skogsbruk med utgångspunkt från dagens 
vittringsuppskattningar. 

Säkerligen kan denna kunskapsbrist upplevas som 
frusterande av en och annan av skogsbrukets praktiker. 
Kan forskningen aldrig komma med klara besked? 
Future Forests mark- och vattenforskare har dock 
ringat in problemet och inlett forskning för att täppa till 
kunskapsluckorna. Att kvantifiera vittringshastigheten 
har hög prioritet. Projektet Qwarts under ledning av 
professor Kevin Bishop har detta som övergripande mål.

Tills vidare måste beslut fattas trots osäkerhet. Hur ska 
vi då förhålla oss till osäkerheten när det gäller vittring? 

Mark- och vattenforskaren Martyn Futter föreslår 
några generella förhållningssätt. Ett första steg är att från 
forskningens sida öppet kommunicera kring osäker- 
heten och föra en dialog om vilka konsekvenser den får 
på våra skattningar. Vi kommer alltid att tvingas agera 
trots någon grad av osäkerhet, vilket innebär behov av 
kloka förhållningssätt, till exempel adaptiv förvaltning, 
som är ett sätt att systematiskt minska osäkerheten un-
der pågående förvaltning.

Eftersom en av vittringens viktigaste effekter är att 
skydda vattendrag mot försurning måste hänsyn alltid 
tas till vattendragens känslighet. Inom Future Forests 
har Anneli Ågren tillsammans med Stefan Löfgren, SLU, 
inlett ett arbete med att utveckla regionala modeller 
för vilka vattendrag som är mer försurningskänsliga 
än andra och där höga biomassauttag därför kan vara 
olämpliga. Kanske kan detta lägga grunden för ett mer 
sofistikerat sätt att tillämpa försiktighetsprincipen när 
det gäller biomassauttag?

Tills vidare blir forskarnas råd till beslutsfattare: an-
vänd en kombination av minst tre oberoende modell-
skattningar av vittringshastigheten. Att fatta beslut på 
enbart en uppskattning kan få oönskade resultat. 

Vittring skyddar skogsvattendragen mot försurning.            Foto: Olof Bergvall 
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Många av skogens konfliktområden kan karaktäriseras 
som ”wicked problems”, komplexa eller “olösliga” 
problem som förändras över tid och där värderingss-
killnader kan göra det svårt att ens enas om problem-
beskrivningen, liksom förstås även om lösningar.  

En tvärvetenskaplig grupp forskare grep sig an ett 
av många konfliktområden i skogen: introduktion av 
exotiska trädslag. Frågeställningen kan uttryckas; om det 
inte går att nå konsensus, är det möjligt att genom  
dialog ”snacka ihop sig” på ett systematiskt sätt och 
hitta de lösningar som är minst dåliga?

Uppfattningarna om avsiktlig introduktion av nya 
trädslag i Sverige varierar från att kräva förbud på grund 
av till exempel risk för spridning och hybridisering, via 
entusiastiskt experimentlust till idéer om att klimat-
förändringar kan komma att tvinga fram en satsning på 
trädslag som är bättre lämpade i det nya klimatet. 

Den tematiska arbetsgruppen leddes av skogsgenetik-
ern Ola Rosvall och idéhistorikern Erland Mårald och 
inkluderade forskare från statsvetenskap, praktisk filosofi, 
ekologi, skogsskötsel, växtpatologi och entomologi. För 
försöket valde man ett modellandskap norr om Växjö 
som är dominerat av gran. Man satte samman en grupp 
med aktörer från skogens olika intressen.  Hela skalan 
från skeptiker och entusiaster fanns representerade.

Aktörerna fick ta del av scenarior för hur klimat-
förändringar kan påverka den befintliga granskogen, 
samt simuleringar av vad som händer om man gradvis 
ersätter gran med hybridlärk, douglasgran, hybridasp 
och sykomorlönn. De fick delta i dialoger kring ett 
hypotetiskt införande av nya trädslag. Om den befintliga 
granskogen skulle ersättas, hur skulle man gå tillväga, 
vilka arter kunde tänkas och var i landskapet?

Aktörerna fick tillsammans utforma två olika policys. 
Den ena avsåg att påbörja en introduktion av exotiska 
trädslag omedelbart för att de skall finnas på plats om 
50 år när klimatförändringen blivit påtaglig. Den andra 
policyn, ”lär nu - agera vid behov”, handlade om att 
successivt öka kunskapen för att kunna agera när prob-
lem uppstår. 

Forskarna var intresserade av att se om dialogerna 
kunde påverka hur deltagarna tänkte kring dessa frågor.
Dialoger är ett viktigt verktyg inom den strömning 
som förspråkar deliberativ demokrati som ett komple-
ment till den representativa demokratin.  Deliberativ 
demokrati bygger på kommunikation och samtal och 
handlar om att ersätta toppstyrning och detaljreglering 
med ett botten-upp-perspektiv och gemensamt ansvar-
stagande. I sökandet efter nya sätt att komma framåt  
i konflikter har flera dialogprocesser startats, bland annat 

Går det att lösa konflikter 
med dialog?

Många av skogens konflikter beror på 
värderingsskillnader. Det gör det svårt 
att finna gemensamma vägar framåt 
eller ens enas om en gemensam prob-
lembeskrivning. En tematisk arbets-
grupp inom Future Forests undersökte 
om det går att närma sig lösningar med 
hjälp av dialog.
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inom den skogliga sektorn. 
En bra utformad dialogprocess kräver tydliga mål- 

sättningar, upprepade möten, en öppen och tillitsfull 
kommunikation och ett brett deltagande, så att många 
infallsvinklar kommer med. Målet är att åstadkomma 
socialt lärande – det vill säga att aktörerna får en för- 
djupad och eventuellt förändrad förståelse för prob-
lemet, för varandras ståndpunkter och för olika lösning-
ar och deras potentiella konsekvenser, samt att identi-
fiera vad aktörerna kan och inte kan komma överrens 
om. 

Statsvetaren Camilla Sandström som deltog i projek- 
tet sammanfattar erfarenheterna från projektet: ”Vi 
kunde se att deltagarna genomgick en kognitiv förän-
dring. Det gick att få till stånd öppen kommunikation, 
att skapa relationer som gjorde det möjligt att dryfta 
oenigheter öppet och att deltagarna började ta in fler 
faktorer än ”sina egna” för att därigenom kunna väga 
för och nackdelar med olika lösningar. Man kan säga att 
det skapades ett gemensamt språk för att tala om dessa 
frågor.”

Vilka slutsatser går att dra av processen? Till att börja 
med; aktörerna byter förstås inte åsikter trots intensiv 
exponering för nya fakta och andras ståndpunkter. En 
del blir stärkta i sin uppfattning kring introduktion av 

exotiska trädslag, andra vacklar kanske något. Men det 
sociala lärandet skapar förutsättningar för en gemensam 
bild av hur en introduktion av exotiska trädslag skulle 
kunna gå till om den av någon anledning tvingades 
fram.  

Slutligen, går det att lösa till synes olösliga konflikter 
inom skogssektorn med dialog? Det vi lärt från detta 
projekt är att det kan vara svårt. Men det går åtmin-
stone att bygga en grund av förståelse som underlättar 
hanteringen av problemen. Det ställer emellertid höga 
krav på dialogprocessens utformning och facilitering. 

• Resultaten kommer att publiceras i form av 
minst åtta vetenskapliga artiklar under 2013 
och i form av en plan för vilka fältexperiment 
som behöver anläggas för att på sikt bygga upp 
allsidig kunskap om nya trädslag.

 
• Resultaten kommer dessutom att publiceras i 

populär form på svenska och vid ett avslutande 
öppet seminarium.

Kontaktperson: Ola Rosvall

Läsa mer?

De deltog: Olof Widenfalk, naturvårdsforskare Skogforsk, Johannes Pålsson, skogsägare, Lars Samuelsson, filosof Umeå universitet, Marie Larsson-Stern, då 
skogsvårdschef på Sveaskog, Erland Mårald, idéhistoriker Umeå universitet, Lucy Rist, miljöforskare Umeå universitet, Ola Rosvall, projektledare, Gudrun Berlin, 
miljöhandläggare Länsstyrelsen Skåne, Göran Andersson, Friluftsfrämjandet, camilla Sandström Umeå universitet, konfliktforskare, Johan Bergh, forskare SLU, 
Johan Frisk, skogsinspektor Södra, Stellan Gustavsson, skogskonsult. dessutom deltog Håkan Strots, Svenska Ekoturismföreningen, Jesper Runge, skogsförval-
tare Björnstorp och Svenstorp godsförvaltning, Henrik Sjöman, landskapsarkitet SLU, Jan Landström, LRF. 
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Ett omfattande utbrott av askskottsjuka tvingade brit-
terna att på ett smärtsamt sätt inse att oavsiktlig införsel 
av invasiva skadegörare kan få omfattande konsekvenser. 
Trots att det inte saknades bekymrade experter som 
”ropat varg” blev de brittiska myndigheterna tagna på 
sängen. Som ett resultat beordrade brittiska myn- 
digheter ett stopp för all import av askplantor och de-
struktion av över hundratusen smittade askar. 

Jan Stenlid, professor i skogspatologi vid SLU säger 
att ett scenario liknande utbrottet av asksjuka inte alls är 

otänkbart i Sverige. Just askskottsjukan har redan härjat  
i mer än tio år i Sverige, men det går inte att utesluta 
nya kända och okända hot från svampar eller insekter.

Svampsjukdomen som drabbade askträden misstänks 
ha kommit till den brittiska ön genom import av ask-
plantor från främst Tyskland. Globala handels- 
mönster och klimatförändringar är två viktiga faktorer 
som påverkar risken för spridning av främmande sjuk-
domar och skadeinsekter och för storskaliga skogs- 
skador. Samarbete över nationsgränser är därför 

Nya hot mot skogen 
kräver ökad beredskap

•  Inventering. I Sverige inventeras regelbundet skogen 
för att upptäcka skador. En hinder för att hitta nya 
hot är att inventeringarna i huvudsak omfattar kända 
skadegörare. 

•  Provodlingar på platser med hög risk. Genom att 
odla vanligt förekommande trädslag på platser där 
invasiva arter först brukar påträffas, t ex hamnar, plant-
skolor och områden med speciellt gynnsamt klimat, 
ökar chansen för tidig upptäckt. 

•  Sporfällor. En svårighet är att många trädsjukdomar 
genomgår stadier då de är extremt svåra att upptäcka. 

En viktig del i systemet blir därför ett vidsträckt nätverk 
av sporfällor. Genom att samla in sporer kan man med 
hjälp av DNA-sekvensering identifiera invasiva arter 
långt innan sjukdomen bryter ut i stor skala.

•  Barkborrefällor utsatta på platser där nya arter 
förväntas komma in. Två för Sverige nya arter upptäck-
tes nyligen på detta sätt; lärkborren (Ips cembrae) och 
liten granbarkborre (Ips amitinus). Andra metoder kan 
behövas för att upptäcka andra typer av insekter.

För mer information kontakta: Christer Björkman, 
Johanna Boberg, Maartje Klaapwijk eller Jan Stenlid. 

Verktyg för övervakning av invasiva arter

Hur kan vi minska risken för att nya 
skadeinsekter eller träd- och växtsjuk-
domar sprids med allvarliga konse-
kvenser för den svenska skogen? For-
skare inom Future Forests har under 
året formulerat ett antal förslag på 
åtgärder för att öka beredskapen.
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nödvändigt för att minska skaderisken. Det är också 
angeläget att öka beslutsfattarnas och allmänhetens 
medvetenhet om problemet.

Både när det gäller insekter och svampsjukdomar 
saknas breda övervakningsprogram för tidig upptäckt. 
Många nya skadegörare kan ta sig in i landet och till 
och med etablera sig utan att upptäckas. I närheten av 
Örebro, långt från någon av landets gränser, upptäcktes 
till exempel 2011 det första exemplaret av en potentiellt 
allvarlig skadegörare i fröträdsplantager- bredkants- 
skinnbaggen (Leptoglossus occidentalis). Den kom till 
Europa från Nordamerika 1999, men när den tog steget 
in i Sverige är okänt.

I samarbete med experter från flera länder har forska-
re inom Future Forests utformat ett ramverk för tidig 
upptäckt av invasiva skogsskadegörare. När det gäller 
skadeinsekter har skogsentomologerna vid SLU initierat 
ett program för att upptäcka nya barkborrearter, vilket 
redan lett till upptäckt av liten granbarkborre och lärk-
borre, nya arter med ännu okända kapacitet att orsaka 
skogsskador.

Forskarna menar att en kombination av metoder kan 
skapa goda förutsättningar för att upptäcka skadegörare 
innan spridningen hunnit alltför långt. Ett system för 
övervakning av skogsskador behöver stå på flera ben för 

att kunna fånga in allt från insekter till svampsporer och 
för att ge samhället tidiga varningssignaler. 

Komplicerade ekologiska samband gör det bitvis svårt 
att veta vad som i framtiden kan innebära en fara. En 
rad faktorer som klimat och väderhändelser, förekomst 
av vektorer, metoder i skogsbruket, olika kombinationer 
av skadegörare och mottagliga trädslag kan samverka på 
oförutsedda sätt.

Även det juridiska ramverket kring invasiva främ-
mande arter har studerats inom Future Forests. Statsve-
taren Carina Keskitalo vid Umeå universitet ser brister  
i att EU-lagstiftningen ofta är inriktad på redan upp- 
komna skador snarare än på hantering av framtida risker. 
Lagarna reglerar huvudsakligen handel med arter som 
innebär kända hot och är dessutom i hög grad formu- 
lerade för att inte skapa handelshinder. De oväntade eller 
okända hoten hanteras inte på ett bra sätt i lagstiftningen.

Johanna Boberg, SLU, som forskar kring svampsjuk-
domar menar att den omfattande handeln med växt- 
material innebär att vi tar väldigt stora risker. Idag kan 
en planta under sin livscykel ha besökt flera olika länder 
innan den planteras, vilket innebär många tillfällen att 
plocka upp oönskade fripassagerare. Det är stora eko- 
logiska och ekonomiska värden som står på spel och det 
måste man vara medveten om.

Ett nätverk med sporfällor likt denna skulle bidra till att öka chanserna att upptäcka nya sjukdomar i tid.  Foto: Lasse Modin    
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FUTURe FoResTs

Jan

Feb

April

Maj

Juni

Mars

7-8 februari
Future Forests samlade ledande 
nationella och internationella 
experter inom vittring av skogs-
jordar.

27 mars
Future Forests ordnade en heldag 
med information om forskning 
kring skog och naturskydd när  
skogsbolagens ekologer samlades för 
sitt årliga möte.

20-22 juni 
Future forests och SLU 
medverkade under 
FN-konferensen Rio+20 
med två side events och en 
utställning om den svenska 
skogsbruksmodellen.

18-19 juni
Exkursion på Holmens marker i trak-
terna kring Finspång. Rubriken var 
”Svenska modellen för brukande av 
skog”. Exkursionen arrangerades  
i samarbete med KSLA.



19

exempeL på hänDeLseR UnDeR åReT

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

24-28 september
Johan Bergh presenterade 
sin forskning om skogens 
roll i klimatarbetet vid en 
skogskonferens arrangerad 
av COFO (Committee on 
Forestry) som är FAO:s sty-
rande organ.

4-6 juni
Future Forests samlade 12 
internationella forskare för att 
förbereda ett symposium  om 
den boreala skogens roll  
i klimatarbetet. Symposiet gavs 
under Ecosummitkonferensen 
i oktober 2012.

30 november
Future Forests stod som med- 
arrangör av ett side event under 
klimatkonferensen COP18 i Doha 
med titeln ”Mobilizing LULUCF 
in the Post-Kyoto Framework”

31 oktober
Exkursion med rubriken ”Kontinui-
tetsskogsbruk – är det något för södra 
Sverige?”. Presentationer av befintlig 
kunskap och pågående forskning inför 
100 deltagare. 

16 november
Seminarium med titeln ”Skogs-
marksvittringen i fokus för framtida 
god vattenkvalitet och skogsproduk-
tion”  lockade över 70 deltagare. Ar-
rangerades i samarbete med KSLA.

Foto: Anna Strom, Mats 
Hannerz, Annika Mossing, 
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En tvärvetenskaplig tidning 
om skog och samhälle

Två gånger per år får 220 000 av Sveriges privata 
skogsägare tidningen SKOG & Framtid i brevlådan. 
Tidningen har hittat sin plats i floran av facktidskrifter 
om skog tack vara sin tvärvetenskapliga inriktning som 
placerar skogsfrågorna i samhällsdebatten där de hör 
hemma. 

Tidningen distribueras som bilaga till tidningen 
Skogeko tack vare ett samarbete med Skogsstyrelsen. 
Skogseko skickas gratis till alla privata skogsägare, som 
äger mer än fem hektar skog.  SKOG&Framtid skick-
as också till nyckelpersoner inom skogssektorn och 
beslutsfattarsfären, till exempel till Sveriges alla riksdag-
sledamöter. Dessutom erbjuds tidningen gratis till alla 
naturbruksgymnasier i Sverige, samt till jägmästarstu-
denter och skogsmästarstudenter. 

”Blandningen mellan forsk-
ning och praktisk tillämpning 
är trivsam att läsa och det är 
också givande med utblickar mot 
världen. Jag uppskattar att man 
inte har ett smalt tunnelfokus 
utan berör flera dimensioner av 
skogen. Man behöver se saker från 
andra håll än sitt eget.” 

”Utan SKOG & framtid skulle 
jag uppleva ett kunskapsmässigt 
tomrum inom skogsområdet. Jag 
tycker att tidningen förmedlar en 
del av forskningens resultat på ett 
sätt som tilltalar mig. Framförallt 
ges det utrymme för många fler 
frågor än virke och massaved. 
Jag hoppas få läsa fler artiklar 
kopplade till bland annat skogens 
sociala värden.” 

”Tidningen SKOG & Framtid 
ger en bra inblick i det tvärvet-
enskapliga forskningsprogrammet 
”Future Forests”. Det belyser 
skogsfrågorna även ur ett sam- 
hällsperspektiv, vilket är utom- 
ordentligt angeläget idag. Såväl vi 
som myndighet som skogssektorn 
får inblick i framtidens skogsfrågor 
och värdefull kunskap. Likaså ger 
tidningen de privata skogsägarna 
möjlighet att i vid bemärkelse 
följa med i den senaste skogliga 
forskningen” 

Monika Stridsman
 generaldirektör Skogssty-
relsen

Göran Andersson 
ansvarig friluftsmiljö, Frilufts-
främjandet

Anna Andersson  
skogsägare, Mellanskog
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stort intresse för svenskt skogs-
bruk på Rio+20

Future Forests representerade Sverige på FN:s stora 
hållbarhetskonferens Rio+20 i juni 2012. Syftet var att 
visa att det går att förena hög virkesproduktion med 
miljöhänsyn och ökande virkesförråd – det som brukar 
kallas den svenska skogsbruksmodellen. 

– Vi mötte ett stort intresse från delegater som repre-
senterande länder där man kämpar med avskogning och 
de många problem som följer i dess spår, säger Future 
Forests programchef Annika Nordin. 

FN-konferensen genomfördes för att manifestera de 
fundament om hållbar utveckling som lades fast under 
FN-konferensen Earth Summit som hölls 1992 i Rio.

Future Forests roll var att på uppdrag av regeringen 
presentera det svenska sättet att bruka skog och öppna 
för en diskussion om det skulle kunna vara en förebild 

och inspiration också för andra länder. Enigheten i 
världen är idag stor om att de material och energislag 
som baseras på olja måste fasas ut. Ökad användning  
av råvaror från skogen framstår därför som en av 
lösningarna på detta gigantiska problem. 

– Hur vi väljer att bruka världens skogar kommer att 
vara avgörande för hur vi klarar att tillgodose behoven 
av förnybar energi och förnybara material i framtiden, 
säger Annika Nordin.

– Den stora utmaningen är att bruka skogen och 
samtidigt bevara alla dess andra värden. Alltså just den 
ansats vi har i Future Forests – vilket förklarar det  
internationella intresset för att ta del av våra tankar.

Future Forests producerade i samarbete med SLU en 
utställning i den svenska paviljongen “Sustainablity by 
Sweden”, samt en informationsfilm med titeln “Hållbart 
skogsbruk - den svenska modellen”. Under konferensen 
anordnades dessutom två side-events.
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Finansieringen av Future Forests 
Future Forests finansieras av MISTRA, svensk skogs- 
sektor, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet 
och Skogforsk med totalt 143,2 MSEK under fyra år. 
Under 2009-2011 har utfallet vad gäller kostnader blivit 
lägre än budgeterat. 

Mistra

Skogsbruket

Skogforsk

Umeå universitet

SLU

Fördelning av Future Forests finansiering

eKonomI



23

styrelsemöten 2012
13 januari, stockholm
14 mars, stockholm
5 juni, stockholm
18 december, stockholm

styrgruppsmöten skogens skötsel 
2012
30 januari, Uppsala
14 februari, telefon
25 april, Asa
16 oktober, telefon
17 oktober, telefon
13 november, Uppsala

möten, workshops och konferenser 
arrangerade eller samarrangerade av 
Future Forests (FF) under 2012
I dessa möten har, förutom de ansvariga, flera FF-forskare deltagit 
med presentationer eller i diskussioner.

26 januari: Workshop 1 med Linköpsings kommun
Deltagare: forskare och företrädare för Linköpinsg kommun
syfte: Definiera och strukturera planeringsproblemet.
Ansvariga FF: Karin Öhman och hampus holmström, sLU

7-8 februari: Workshop med internationella vittringsex-
perter, Uppsala
syfte: Forskningssyntes
Deltagare: 15 forskare
Ansvarig FF: hjalmar Laudon, sLU

12-15 mars: Workshop European mixed forest experi-
ments, Alnarp 
Deltagare: Internationella forskare
Ansvarig FF: Lars Drössler, sLU

14 mars: Möte för projektet ”Nya trädslag i södra Sveri-
ge”, Arlanda
syfte: Introduktion av tvärvetenskapligt projekt för att utveckla en 
adaptiv process för att introducera exotiska trädslag.
Deltagare: Aktörer och forskare
presentationer av: olof Widenfalk, erland mårald, Lars samuels-
son.
Ansvarig FF: ola Rosvall och erland mårald, UmU.

27 mars: Möte med skogsbolagens ekologer, Umeå
syfte: presentation av aktuell forskning för ekologer vid svenska 
skogsföretag
Deltagare: 20 deltagare
Ansvarig FF Annika mossing, sLU.
presentationer av: Anna sténs, UmU, Lena Gustafsson, sLU, 
Joakim hjältén, sLU, Jean-michel Roberge, Urban nilsson, sLU.

28-30 mars: Workshop
Titel: Water as the mirror of landscapes: how useful of a hy-
pothesis for resource management?
Deltagare: 50 personer
Ansvarig: Kevin Bishop, sLU.

11-13 april: Workshop om barkborreangrepp, Uppsala
syfte: möte inom tematisk arbetsgrupp kring barkborreangrepp
Deltagare: Forskare
Ansvarig FF: Christer Björkman, sLU

19 april: Workshop 2 med Linköpings kommun
Deltagare: forskare och företrädare för Linköpinsg kommun
syfte: attutvärdera alternativa skoliga scenarier.
Ansvariga FF: Karin Öhman och hampus holmström

26 april: Trädslagsexkursion, Asa.
Deltagare: Cirka 100 skogskötare och markägare från södra 
sverige.
Ansvarig FF: Urban nilsson, sLU.

27 april: Workshop för projektet ”Nya trädslag i södra 
Sverige”, Arlanda
syfte: Forskning och collaborative learning.
Deltagare: Aktörer och forskare
Ansvarig FF: ola Rosvall och erland mårald, UmU

9 maj: Workshop om ungskogsskötsel, Uppsala
Deltagare: ett 20-tal deltog.
Ansvarig FF: Urban nilsson, sLU.

4-5 juni: Workshop inför Ecosummit 2012, Norrbyskär
syfte: förbereda symposium
Deltagare: internationella forskare
Ansvarig  FF: Jon moen, UmU

Juni Heldagsexkursion: ”Forskning i fält”
syfte: För markägare och andra intressenter
Deltagare: 30 deltagare
Ansvarig FF: mark och vatten-projektet

18-19 juni: Exkursion “Den svenska modellen för brukan-
de av skog”, Finspång
syfte: presentationer och diskussion om den svenska skogs-
bruksmodellen
Deltagare: ca 50 personer
samarbete med KsLA
Ansvarig FF: Jon moen, UmU.
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12-16 augusti: Workshop i samarbete med IUFRO, Väs-
terbotten
Titel: A challenging future for the Boreal forests – Can all de-
mands be met?
Deltagare: 10-tal forskare
Ansvarig FF: sune Linder, FF

6 september: Exkursion med Mistras styrelse, Vindeln
syfte: information om Future Forests forskning
Deltagare: mistras styrelse
Ansvarig FF: Annika nordin, sLU

27-28 september: Exkursion inom projektet ”Nya trädslag 
i södra Sverige” Björnstorp.
syfte: tvärvetenskapligt projekt för att utveckla en adaptiv pro-
cess för att introducera exotiska trädslag.
Deltagare: Aktörer och forskare
Ansvarig FF: ola Rosvall

1-4 oktober: Symposium, EcoSummit2012, Ohio, USA
syfte: Behandlade den boreala skogens roll i klimatarbetet
Deltagare: forskare
Ansvarig FF: Jon moen, UmU.

3-4 oktober: Workshop och exkursion om skogsgödsling 
i samarbete med Skogsstyrelsen, Umeå
syfte: avhandla en rapport om skogsgödsling  
Deltagare: Cirka ett 20-tal deltagare
Ansvarig FF: Annika mossing, sLU.

22 oktober: Krycklans 9:de årliga symposium, Umeå
Deltagare: 90 deltagare från universitet, företrädare och industrin.
Ansvarig FF: hjalmar Laudon, sLU.

24-26 oktober: Workshop om barkborreangrepp, Uppsala
syfte: möte inom tematisk arbetsgrupp kring barkborreangrepp
Deltagare: Forskare
Ansvarig FF: Christer Björkman, sLU

30 oktober: Exkursion om röjning av Gudrunhyggen, 
Toftaholm
Deltagare: cirka 100 skogsskötare och skogsägare från södra 
sverige deltog.
Ansvarig FF: Urban nilsson, sLU.

31 oktober: Exkursion om kontinuitetsskogsbruk, 
Tönnersjöheden
Titel: ”Kontinuitetsskogsbruk – är det något för södra sverige?”
Deltagare: Cirka 120 skogsskötare och skogsägare från södra 
sverige deltog. 
Ansvarig FF: Urban nilsson, sLU

6 november: Möte för projektet ”Nya trädslag i södra 
Sverige”, Arlanda
syfte: Forskning och collaborative learning.
Deltagare: Forskare och aktörer
Ansvarig FF: ola Rosvall och erland måralad, UmU.

13 november: Seminarium ”Skogsmarksvittringen i 
fokus: för framtida god vattenkvalitet och skogsproduk-
tion”, Stockholm
syfte: informera och diskutera den senaste forskningen på 
området
Deltagare: 70 personer
samarbete med KsLA
Ansvarig FF: hjalmar Laudon, sLU.

30 november: Side-event under COP18, Doha
Titel: ”mobilizing LULUCF in the post-Kyoto Framework”
Ansvarig FF: David ellison och hans petersson, sLU.

11-12 december: Workshop on Crossdisciplinarity, Upp-
sala
Titel: “Cross-disciplinarity – for what, when and how?”
samarbete med Young Researchers Forum
Ansvarig FF: Karin Beland Lindahl, sLU

externa presentationer
Ammunét, T. (20120521-23), presentation “A new tool for 

directing management efforts of invasive forest pests”, Annual 
meeting of the entomological society of America, Knoxville, 
Tennessee.

Beland  Lindahl, K. (20121211-12), presentation “Cross-disci-
plinarity – for what, when and how?” vid workshop “Crossdis-
ciplinarity research in collaboration with Young Researchers 
Forum”. 

Bishop, K. (201212), ”Vittring, fortfarande en olöst fråga?” 
svensk-norsk försurnings- och kalkningskonferens, Göteborg.

Björkman, C. (20120521-23), presentation “Forest insects 
and climate change: Can management mitigate the risks?”, 
Tackling climate change: The contribution of forest scientific 
knowledge, Tours, France.

Björkman, C. (20120516-18), presentation “Insects in a chan-
ging environment. Invasive forest threats: Future research and 
management opportunities”, pretoria, south Africa.

Boman, m. (20120911-13), “Friluftslivets samhällsekonomiska 
betydelse”, presentation vid seminarium om ”Det upplevda 
landskapet” som arrangerades av skogsstyrelsen och Riks-
antikvarieämbetet, Varberg.

Boman, m. (20120913), “nonmarket values and decision ma-
king: experiences from sweden” presentation vid en workshop 
om “ecosystem services in forests - how to assess and value 
them?”arrangerad av nordiska ministerrådet, oslo.

egnell, G. (20121113). Varför har skogsbruket i norra och 
södra sverige olika intällning till askåterföring? presentation i 
samband men soil &Waters vittringsseminarium på KsLA den 
13 november 2012. 

egnell, G. (20120602-06) Invited speaker at eURosoIL 2012. 
soil science for the Benefit of mankind and environment, Fiera 
del Levante, Bari Italy 2-6 June 2012. 

egnell, G. (20120626-27) Invited speaker at the european state 
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forest conference, June 26-27 2012, piteå, sweden. 
ellison, D. (20120328-30), “The Forest Cover–Water Yield 

Debate Revisited: From Demand to supply-side Thinking”, 
presentation vid workshopen “Water as the mirror of lands-
capes: how useful a hypothesis for resource management?”, 
Uppsala.

eriksson, L., nordlund, A., & Westin, K. (20121107-08). ”Can 
ecological and anthropocentric forest values be achieved 
simultaneously? A study of perceived forest value compati-
bility in Germany and sweden”. presentation vid Area Group 
meeting for environmental psychology, stockholms universitet, 
stockholm.

eriksson, L., nordlund, A. & Westin, K. (20120522-24),”The Ge-
neral public’s support for Forest policy in sweden – A Value 
Belief Approach, presentation vid IUFRo-konferensen “Forest 
for people”, Alpbach, Tyrol/Austria.

Futter m.n. (2012), “Will more intensive forest harvesting for bio-
energy cause unacceptable depletion of base cation pools - a 
modelling study using the heureka decision support system”, 
eGU General Assembly 2012, Vienna.

Futter m.n. (20120), “A new, catchment-scale model for simu-
lating methyl and total mercury in soils and surface waters” , 
eGU General Assembly 2012, Vienna.

Futter, m. (20120328-30), “science, Governance and the Water 
Footprint – Where do we go from here?” presentation vid 
workshopen “Water as the mirror of landscapes: how useful a 
hypothesis for resource management?”, Uppsala.

Gustafsson, L. (20120514), presentation om naturhänsyn för 
miljömålsberedningen, stockholm.

Gustafsson, L. (20120530), deltagande i dialogmöte arrangerat 
av miljömålsberedningen, stockholm.

holmström, h. (20120822-23), Föreningen skogens höstexkur-
sion, presentation: ”skogsförvaltning på dina villkor – strate-
gisk planering med heureka”, Katrineholm.

holmström, h. (20121015), möte med Arvika kommun, presen-
tation: ”Kommunskogars planeringsproblem – lika många mål 
som kommuninnevånare?”, Arvika.

holmström, h. (20121016), möte med Torsby kommun, presen-
tation: ”Kommunskogars planeringsproblem – lika många mål 
som kommuninnevånare?”, Torsby.

holmström, h. (20121031), Kontinuitetsskogsbruk i södra 
sverige - exkursion (Tönnersjöheden med omnejd), Fören-
ingen skogen, sLU, Future Forests och södra, presentation: 
”produktion och ekonomi i kontinuitetsskogsbruk jämfört med 
trakthyggesbruk”

holmström, h. (20121204), möte med hagfors och munkfors 
kommuner, presentation: ”Kommunskogars planeringsproblem 
– lika många mål som kommuninnevånare”.

hopkins A., stenlid J., (20120910-14), presentation “spore 
trapping as a method for early detection of invasive forest 
pathogens”, Joint IUFRo 7.03.10 – “methodology of forest 
insect and disease survey” and IUFRo Wp 7.03.06 – “In-
tegrated management of forest defoliating insects” Working 
party meeting, palanga, Lithuania.

Keskitalo, C. (20120521-24), “The role of forestry in national 
climate change adaptation policy: An explorative assessment 
of cases from sweden, Germany, France and Italy”. Tackling 

climate change: the contribution of forest scientific knowledge. 
Tours, France.

Keskitalo, C (20120829-30). “multi-level and multi-sectoral 
governance of adaptation: examples from sweden”. northern 
political economy symposium 2012: politics of development in 
the Barents region. Arctic Centre, Rovaniemi, Finland.

Kardell, Ö. (20120130), ”svensk skogshistoria under 150 år”, 
presentation på Folkuniversitet, Uppsala.

Kardell, Ö. (20120222), ”enfald och mångfald inom svenskt 
skogsbruk”, presentation på forskningsarkivet Umeå universi-
tet, Umeå. 

Kardell, Ö (20121030), ”enfald och mångfald i användningen av 
den svenska skogen från 1850-talet fram till vår tid”, föreläs-
ning på biblioteket, Lycksele.

Kardell, Ö (20121005), “exotic Trees, Forestry and environmen-
tal Change: The Introduction(s) of Lodgepole pine in sweden, 
1920–2010”, presentation vid den årliga konferensen  för 
society for the history of Technology (shot), Köpenhamn. 

Klapwijk, m.J., Ayres, m.p., Battisti, A., Larsson, s, (20120930-
20121004), presentation “Risk for insect outbreaks under 
climate change”, ecosummit 30 sept – 4 oct 2012, Colum-
bus, ohio.

Klapwijk, m.J. (20121111-14), presentation “The impact of 
climate change and forest pests and their damage”, Annual 
meeting of the entomological society of America, Knoxville, 
Tennessee.

Klapwijk, m.J. & Ammunét, T (2012), “Anthropogenic effects, 
species interactions and population dynamics”, ecology Lunch 
seminar at the Life science Department of Dartmouth College, 
hanover, nh. 

Kollberg, I., & Björkman C (20120819-25),Tpresentation 
“Trophic interactions along climatic gradients with neodiprion 
sertifer as a model species”, ICe2012, Daegu, south Korea.

Laudon, h. (201202), skogsbrukets inverkan på vattenkvalitet – 
kan vi minska påverkan med bättre planering. presentation för 
holmen skog.

Laudon, h. (201203), “ soil-stream interaction, scaling and 
effects of forestry “, presentation vid ecochange. 

Laudon, h. (201212), ”nytt, smartare och mer effektivt skydd av 
buffertzoner”, presentation vid WWF:s konferense Levande 
skogsvatten – vision eller verklighet?

Laudon, h., (201206), “Water quality in a landscape perspec-
tive: From natural variability to land-use and climate change”, 
Large lake research symposium– solve, Vänersborg.

Laudon, h. (201205), “DoC in surface waters – Research 
across scales”, north Watch workshop, potsdam, Germany.

moen, J. (20120216), Framtidsscenarier, möte med stiftsskog-
arna, Växjö.

moen, J. (20120228),”Gödsling, vegetation och renbete”, Cen-
trala samrådsgruppen, Umeå. 

moen, J. (20120315), Avnämarinteraktioner. naturvårdsverket, 
Östersund.

moen, J. (20120418), Vad är tvärvetenskap? CmF Vårseminari-
um, Umeå

moen, J. (20120816), Framtidsscenarier, Färdplan 2050. natur-
vårdsverket, stockholm

moen, J. (20121001-05), symposium om den boreala skogens 
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roll i klimatarbetet. ecosummit2012, ohio, UsA
moen, J. (20121022), presentation av Future Forests för stefan 

Löfven, socialdemokratisk partiledare, Umeå.
mårald, e. (20121122), presentation vid en workshop om sLU:s 

historia, KsLA, stockholm.
mårald, e. (20121022), presentation av Future Forests för ste-

fan Löfven, socialdemokratisk partiledare, Umeå.
nilsson, U. (2012,) exkursion med spillkråkan – en intresseför-

ening för kvinnliga skogsägare. 100 deltagare. Asa, småland.
nilsson, U. (20120522), presentation för skogsbolaget Irving 

nB. 20 deltagare. new Brunswick, Canada.
nilsson, U. (20120515-16), presentation på konferens om gall-

ring för skogsskötare. 60 deltagare. Bangor, maine, UsA.
nilsson, U. (20120328), “Future Forests – forskning, fakta, 

fantasi” presentation på nordGens konferens Framtidens 
drömplanta. 50 deltagare. stockholm.

nilsson, U (20120703), presentation och deltagande i workshop 
organiserad av sns. 30 deltagare, Köpenhamn.

nordin, A. (2012), talare vid tre side-events vid Fn-konferensen 
Rio+20. presentation av den svenska modellen för skogsbruk, 
på uppdrag av regeringen, Rio de Janeiro, Brasilien.

nordin, A. (2012), ledde exkursion om Future Forests forskning 
med mistras styrelse.

nordin, A. (2012), inbjuden talare vid workshop om skogsgöds-
ling, arrangerad av skogsstyrelsen i samarbete med Future 
Forests, Umeå.

nordin, A. (2012), inbjuden talare vid möte med den svenska 
miljöministerns referensgrupp för Vägval 2050: vilken roll kan 
skogen spela för ett klimatneutralt sverige 2050, stockholm.

nordin, A. (2012), inbjuden talare på sveaskogs styrelsemöte, 
presentation av Future Forests forskning, stockholm.

nordin, A. (2012), inbjuden talare på KsLA, om skogens potenti-
al i en framtida energiomställning, stockholm.

nordin, A (2012), inbjuden talare på seminarium på IVL, om 
skogens roll för ett förnybart energisystem, stockholm. 

nordlund, A. & Westin, K. (20120522-24), “Who decides about 
the forest? A study of private forest owners and the public’s 
view of the resource management of the forest”, presentation 
vid IUFRo-konferensen “Forest for people”, Alpbach, Tyrol/
Austria.

oliva, J. 2012 (20120301), “Coupling productive forestry with 
low disease levels: the case of heterobasidion annosum and 
picea abies in scandinavia”. Inbjuden att tala vid  “Forest pro-
tection seminar” at sCIon, Rotorua, new Zealand.

oliva, J. (20120608), “The link between historical land-use and 
root rot pathogens: their role in current forest dynamics”, inbju-
den talare vid forskarseminariet “Disturbance and resilience in 
mediterranean forest ecosystems”. CTFC, solsona, spain.

sandström, C. (20120327-29)Changing the rules of ’the game’: 
outcomes and reflections on stakeholder-developed scenari-
os for the future of ecosystem management in scotland and 
sweden. International Conference on hunting for sustainabili-
ty: ecology, economics and society Ciudad Real, spain.

sandström, C.  (20120924-27), plenary: human Dimensions 
Insight and stakeholder participation needs in Landscape-le-
vel partnerships for Conservation (eU perspective). pathways 
to success Conference Integrating human Dimensions into 

Fisheries and Wildlife management. Breckenridge, Colorado.
sandström, C. (20120924-27), managing large ungulates in eu-

rope - the need to address institutional challenges of wildlife 
management.  pathways to success Conference Integrating 
human Dimensions into Fisheries and Wildlife management. 
Breckenridge, Colorado.

sandström, C. (20120118), Adaptiv förvaltning, Utbildning riktad 
till vilthandläggare vid länsstyrelserna i landet. 

sandström, C. (20120313), Utbildningsdag Viltförvaltningsdele-
gationen samt älgförvaltningsgrupper i Kronobergs län

sandström, C. (20120430), Utbildningsdag Viltförvaltningsdele-
gationen samt älgförvaltningsgrupper i Västra Götalands län

stenlid, J. (20120523), inbjuden att tala vid International confe-
rence on ecology, etology and integrated management of fruit 
and forest tree diseases, Taipei, Taiwan.

stenlid, J . (20120703), “Risk assessment and establishment of 
a system to address potential pathogens in nordic and Baltic 
forestry as a result of climate change”.inbjuden att tala vid 
sns 40-årsjubileum, Köpenhamn.

stenlid, J. (201208), inbjuden att tala vid DIARoD, CosT action 
meeting i edinburg.

stenlid, J. (20120903), inbjuden att tala vid ADApTCARs möte, 
Riga.

stenlid, J. (20121013-14), inbjuden att tala vid FRAxBACK 
CosT action meeting, Vilnius, Litauen.

stenlid, J. (201205), inbjuden att tala vid TpCp Tree protection 
cooperative program, pretoria, sydafrika. 

sténs, A. (20120118), “Allemansrätten och bärplockningen” 
presentation på naturvårdsverkets miljöforskningsdagar, 
stockholm.

sténs, A. (20120516-19) ”science for policy or the other way 
around? The case of acid rain and forest dieback in sweden, 
1980-2012”, presentation vid nies Research symposium VI, 
höfn, hornafjördur, Iceland, 16 – 19 may 2012.

Westholm, e  och Beland Lindahl, K. (20120128), Workshop vid 
Institutet för Framtidsstuier, stockholm. 

Westholm, e. (20121212), presentation “Futures studies as a 
scientific field”, vid workshop om framtidsstudier, Young Rese-
archers Forum at sLU. 

Westholm, e (20121124), medverkan vid workshop med KsLA 
Ungas framtidsprojekt. 

Westholm, e. (20121112-13), medverkan vid workshop: enhan-
cing the contribution of the social sciences to sustainability 
debates: how can we be proactive and practical without com-
promising on complexity? handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet.   

Westholm, e., (20121011),  ”Framtidsstudiens kärna: konsten 
att inte veta”. KsLA, skogsavdelningens höstmöte, stockholm. 

Westholm, e. (20120918), miljöforskningens framtidsbilder. 
presentation vid Framtidsfokus i regi av Institutet för Framtids-
studier. Kulturhuset stockholm.

Westholm, e. (20120910-11), medverkan vid steg 2 workshop: 
scenarios for a Green economy Regeringens Framtidskom-
mission.

Westholm, e. (20120604), medverkan vid steg 1 workshop: 
scenarios for a Green economy Regeringens Framtidskom-
mission. 
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Westholm, e. (20120526), “Den viktigaste platsen i Falun. Tal 
vid invigningen av det nya energikombinatet i Falun. Arr: Falu 
energi och Vatten, Falun.

Westholm, e. (20120516), ”Landsbygdens nya geografi”. Före-
läsning för Jordbruksverkets personal. Jönköping.

Westholm, e. (20120426), kommentar till eU-Kommissionens 
förslag till nytt strukturfondsprogram. Workshop. sveriges 
Kommuner och Landsting, stockholm.

Westholm, e (20120226), “Framtidens skog i sikte: trender 
risker möjligheter”, föredrag vid temadag om framtidens skog 
med naturskyddsföreningen och Falu kommun.

Westholm, e. (20120206) ”Framtidens skog i sikte: trender 
risker möjligheter”, föredrag vid temadag för skogsägarna och 
LRF. sånga säby, stockholm.

Westin, K. (20120315), ”Värderingar och attityder eller Vems 
åsikter betyder något?”, presentation vid naturvårdsverkets 
workshop om skog.

Widenfalk, o. (20120321), workshop med forskare från nordiska 
länder angående introduktion av icke-inhemska trädslag, 
Uppsala.

ågren, A. (201202), ”Blå målklassning och npK+, presentation 
för holmen skog.

Öhman, K. (20120823-24), evaluating the effects of continuous 
cover forestry with mCDA. - A case study for the municipality 
of Linköping. energy landscapes – integrating multiple criteria 
for planning and decision making. International scientific 
Workshop at KTh Royal Institute of Technology, stockholm. 

Öhman, K. (20120216), Arbetsmodell för skogliga scenarioana-
lyser och foderprognoser för ett älgförvaltningsområde. pre-
sentation för länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation, Umeå. 

Öhman, K. (20120315), Flermålsplanering i skogslandskapet. 
presentation för holmens traktplanerare och/eller hänsynspla-
nerare. Kronlund, Vindeln.

Utbildning
hjältén, J, (2012), föreläsning vid jägmästarutbildning.  Titel ”na-

turvårdsbiologisk forskning: vad, var och varför?” (hjältén)
Keskitalo, C (2012), föreläsning vid kursen samhällsplanering 

med miljöprofil. Titel: “Fallstudier av flernivåstyrning: imple-
mentering av vattendirektivet, anpassningspolitik i europeiska 
länder och specialfallet skog” 

publikationer 2012
Vetenskapligt granskade publikationer

Andersson, pF, Bengtsson, s, stenlid, J and Broberg, A. 2012. 
B-norsteroids from hymenoscyphus pseudoalbidus. molecu-
les. 17:7769-7781.

Arhipova, n, Gaitnieks, T,  Donis, J, stenlid, J, Vasaitis, R. 2012. 

heart-rot and associated fungi in Alnus glutinosa stands in 
Latvia. scandinavian Journal of Forest Research. 27: 327-336.    

Bengtsson s, Vasaitis, R, Kirisits, T, solheim h & stenlid J. 2012. 
population structure of hymenoscyphus pseudoalbidus and 
its genetic relationship with hymenoscyphus albidus. Fungal 
ecology 5:147-153.

Berlin, m., sonesson, J., Bergh, J., Jansson, G. 2012. The effect 
of fertilization on genetic parameters in picea abies clones in 
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