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STYRELSEORDFÖRANDEN

Som ordförande i  styrelsen för Future Forests har 
det varit inspirerande och lärorikt att följa hur 
programmet har utvecklats i sin tvärvetenskapli-

ga ansats. Under den första programperioden har flera  
komplexa frågeställningar behandlats och nya forsk-
ningsresultat presenterats. Det var därför med stor glädje 
jag antog erbjudandet att fortsätta leda den nya styrelsens 
arbete.

FUTURE FORESTS är känt i skogssverige. Detta tack 
vare god kommunikation, något  som ständigt utveck-
las. En viktig kommunikationsinsats under året  var att 
Future Forests fyra referensgrupper kom igång med sitt 
arbete. När programmet utvärderades i halvtid under 
2012 såg vi behovet av att organisera ett konstruktivt 
bollplank för forskarna. Representanter för olika intres-
sen i  samhället  som kan tillföra relevant kompetens och 
erfarenhet som kommer forskarna till nytta. Referens- 
gruppernas uppdrag är att i dialog med forskarna 
förankra forskningsprocessen i de villkor som gäller för 
praktiken, både genom att lyfta angelägna frågeställ- 
ningar och genom att ge synpunkter på den forskning 
som bedrivs. Ett flertal möten har redan hållits och det 
pågår planering för ett kommande stormöte med en 
exkursion tillsammans med Future Forests styrelse.

ATT KOMMUNICERA forskning på ett relevant sätt 
som samtidigt gör resultaten lättillgängliga för mot-
tagaren är en utmanande uppgift för forskare. Inom 
programmets styrelse likaväl som bland programmets 
forskare förs just nu en livlig dialog om hur vi ska bli 
ännu bättre på detta. När Future Forests forskare senast 
samlades för stormöte hade jag själv möjlighet att delta 
i forskarnas diskussioner om hur man ytterligare kan 
förbättra samverkan, dels med praktiker och dels med 
beslutsfattare. Det var påtagligt att många av Future  
Forests forskare är goda kommunikatörer och uppskat-
tade föredragshållare i skogssektorn. Man diskuterade 
vikten av tydliga gränsdragningar mellan forskningen, 
näringslivet och samhällets beslutsprocesser samt svårig- 

heten med att kommunicera komplex vetenskaplig 
kunskap. Svårigheten ligger ofta i att beslutsfattare söker 
vetenskapligt stöd för antingen den ena eller den andra 
viljeinriktningen för att på så sätt underlätta en besluts-
process genom att minska antalet möjliga beslutsalterna-
tiv. Bra forskning om komplexa frågor kan både stödja 
och störa en beslutsprocess och därmed öppna upp för 
fler beslutsalternativ. Det ska bli spännande att följa den 
fortsatta diskussionen om hur man från Future Forests 
sida kan bidra till goda förutsättningar för praktiker 
och för beslutsfattare att använda sig av den kunskap 
programmet genererar. 

FUTURE FORESTS har ambitionen att skapa en 
nod där akademi och samhälle sammanstrålar. Som ett 
led i detta deltar vi i  Almedalen i sommar. Den 3 juli 
ordnar vi ett seminarium och en paneldebatt om sko-
gens framtid och vem som bestämmer om den. Future 
Forests framtidsforskning kommer att presenteras, och 
vi kommer att diskutera behovet av en ny plattform för 
dialog mellan skogens olika intressenter. Jag hoppas att 
många passar på besöka oss och vara med och lyfta den 
debatten.  Väl mött!

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

Uthålligt skogsbruk bedrivs i ett komplext 
social-ekologiskt system. Detta var utgångs-
punkten för Future Forests när programmet 

startade för fem år sedan. Under året som gått har det 
funnits många anledningar till att återknyta till denna 
utgångspunkt.

EN TVÄRVETENSKAPLIG ANSATS är en förut-
sättning för att forska om social-ekologiska system 
och under åren som gått har lagts en solid grund för 
tvärvetenskapliga samarbeten som också gett god utdel-
ning längs vägen. Just nu håller vi på att sammanställa 
en populärvetenskaplig rapport som beskriver dessa 
resultat. Vi kommer även att analysera vilka tidskrifter 
som använts vid den vetenskapliga publiceringen. Detta 
för att möjliggöra en så kallad ”bench-marking” av den 
tvär- och mångvetenskap som pågått och förstås fortsatt 
pågår inom programmet.

MED KUNSKAP OM hur man gör bra tvärvetenskap 
är vi nu redo att gå in i en fas av programmet där fokus 
kommer att vara på framtids- och omvärldsanalyser 
samt syntetiserande arbete. Under året grundlade vi ett 
samarbete med framtidsanalysspecialister från FOI. För-
sta halvan av 2014 kommer att ägnas åt att genomföra 
workshops med intressenter om vilka framtider de  
önskar sig för skogen och skogsbruket. Parallellt planerar 
vi att tillsammans med kollegor från det finska skogs-
forskningsinstitutet Metla och inom ramen för Future 
Forests samarbete med the European Forest Institute 
(EFINORD) utföra en web-baserad undersökning om 
vad unga vuxna i Sverige och Finland har för prefe-
renser angående framtidens skog: vad man vill använda 
från den, vad man vill göra om man vistas i den och 
vilka värden man förknippar med skogen. Bägge dessa 
ansatser till att studera framtiden fokuserar på att förstå 
hur människors värderingar och attityder kan komma 
att påverka framtidens skog. Vi är också i startgroparna 
för att studera framtiden med en kvantitativ ansats då vi 
tillsammans med the International Institute for Applied 

Annika Nordin, professor SLU och  
programchef för Future Forests

Systems Analysis (IIASA) kommer att studera Sveriges 
roll i förhållande till skogssektorn i Europa och i övriga 
världen. 

VÅRT STÖRSTA pågående syntesprojekt är den bok 
vi just håller på att sätta ihop ett övergripande synopsis 
för. Boken kommer bland annat att analysera och be-
skriva hur Future Forests utgångspunkt om att skogen 
är ett komplext social-ekologiskt system styrt den 
svenska skogsforskningen in på en helt ny väg. Därut-
över kommer boken att ta sig an utmaningen att öka 
förståelsen för hur dåtid och nutid samspelar i att forma 
skogens framtid. Även om det är nästan tre år kvar av 
Future Forests har vi redan inlett diskussionen om hur 
dessa två centrala forskningsansatser ska kunna ytterligare 
vidareutvecklas för att hitta ett format som kan bli en 
del av framtiden efter det att programmet tagit slut.
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Att forska om framtiden för skogen och skogsbruket 
omfattar allt från att utveckla metoder för hur skogen 
ska skötas till att utforska idéer, värderingar och attity-
der som styr vad vi tänker och tycker. Future Forests 
har under sina första fyra år utvecklat en organisation 
för att med tvär- och mångvetenskap ta sig an kom- 
plexa markanvändningsfrågor. Syftet är att forskningen 
ska bygga broar mellan olika vetenskapliga discipliner 
och mellan forskningen och de olika användarna av 
kunskapen.  

Samverkan som upplevs som meningsfull och effektiv 
av alla parter behöver diskuteras, utvecklas och ständigt 
anpassas till tidens gällande utmaningar. Beroende på 
syftet och vilka aktörer som är involverade kan den 
se olika ut. Future Forests har under det senaste året 
fokuserat på samverkan med praktiken men även med 
samhället i ett bredare perspektiv.

Forskning och praktik
Formerna för effektiv samverkan mellan forskning och 
praktik var en viktig diskussionspunkt på Future Forests 
första referensgruppsmöte, som hölls i oktober i Sigtu-
na. Referensgruppernas medlemmar representerar olika 
intressentorganisationer som har gemensamt att de är 
engagerade i frågan om hur skogen brukas. Ledamöter-

na besitter kompetens och erfarenheter med hög 
relevans för respektive temaområde*. Deras uppdrag är 
att bidra till att forskningen blir relevant för praktiken, 
bland annat genom att agera bollplank för forskarna och 
genom att vara en öppen och funktionell kanal mellan 
forskning och praktik.

Akademi och samhälle
Formerna för samverkan mellan akademins forskare 
och beslutsfattare på olika nivåer i samhället var en 
viktig punkt på Future Forests senaste forskarmöte. 
Inledningsvis diskuterades samverkan utifrån olika  
vetenskapsdiscipliners perspektiv. 

Erland Mårald, idéhistoriker från Umeå universitet, 
visade på att det inom Future Forests finns tre olika 
perspektiv på samverkan som skiljer sig mellan de olika 
disciplinerna. Skogsskötselforskarna, som genom tilläm-
pad forskning undersöker hur man ska sköta skogen för 
att garantera uthållig skogstillväxt bär med sig en lång 
tradition av nära samarbete med den industriella delen 
av skogssektorn. Skogsekologerna, som forskar om hur 
man på bästa sätt kan bevara skogens biologiska mång-
fald, har en tradition av dialog med intressentorganisa-

Forskning som bygger broar

Hur lägger man en stabil grund för fortsatt 
forskning kring komplexa markanvänd-
ningsfrågor i samverkan med praktik och 
samhälle? I Future Forests förs just nu en 
diskussion om samverkan och hur man på 
bästa sätt tar tillvara på erfarenheterna man 
hitintills samlat på sig.   

* Framtidens skogsskötsel, Skogens mark och vatten, Skogens klimatnytta och 
klimatanpassningar och Skogens konflikter.
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tioner inom naturvårdsområdet. Dessutom finns inom 
Future Forests både samhällsvetare och humanister, som 
ofta föredrar ett kritiskt förhållningssätt till beslutsfattare, 
intressentorganisationer och industri och där samverkan 
är något som granskas ur ett maktperspektiv. 

För att forskningen på ett konstruktivt sätt ska kunna 
bidra till att hitta lösningar på de komplexa problem 
som beslutsfattare har att hantera när det gäller skogen 
och skogsbruket, behöver alla de tre perspektiven ingå.  
Det är dessutom viktigt att på ett förtroendefullt sätt 
involvera olika aktörer i forskningen, att visa vad olika 
handlingsalternativ leder till för möjliga konsekvenser, 
samt att peka på möjligheter bortom de motsättningar 
som finns just i samtiden, konstaterade Mårald. 

En viktig slutsats från forskarmötet var att deltag- 
ande i den typ av forskning som Future Forests bedriver 
ställer krav på forskarna som deltar att samverka. Det 
finns många olika sätt att samverka och varje enskild 
forskare inom Future Forests har anledning att fun- 

dera över sin egen roll och sitt eget förhållningssätt till 
samverkan. 

“Våga ge sig in i debatter”
Maria Norrfalk, ordförande i Future Forests styrelse 
med mångårig erfarenhet av policyprocesser på myn-
dighetsnivå var tydlig med sitt budskap till Future  
Forests forskare. Hon menar att en forskare inom  
Future Forests gärna kan ta på sig uppgiften att förmed-
la konsekvenserna av olika alternativ som beslutsfattare 
har att ta ställning till. Det finns också utrymme för  
forskare att med utgångspunkt i vetenskapliga resultat 
peka ut ett visst handlingsalternativ som bättre än ett 
annat.

Men att som forskare enbart låta sig styras av sin 
nyfikenhet och sina egna inre drivkrafter utan att ta 
någon större hänsyn till de beslutsprocesser som pågår 
i det omgivande samhället och där ens forskning kan 
göra skillnad har inte plats i ett forskningsprogram som 

Under forskarmötet på Odalgården deltog forskare från Future Forests, samt representanter från IIASA, EFINORD och SLU:s vice rektor för samverkan Johan 
Schnürer (bilden). Foto: Annika Mossing 
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Future Forests. ”Som forskare inom Future Forests bör 
man vara intresserad av att delta med sin kunskap  
i samhällets beslutsprocesser, att ställa sin kompetens till 
förfogande och att våga ge sig in i debatter. Forsknings-
resultat kan både stödja och störa i beslutsprocesser”, 
avslutade Maria Norrfalk.

Hur samhällets beslutsfattande fungerar
Ytterligare en förutsättning för konstruktiv samverkan 
mellan akademi och samhälle är att öka förståelsen 
bland forskarna om hur samhällets beslutsprocesser 
fungerar. Under forskarmötet gav några inbjudna gäster 
inblickar i beslutsfattarnas perspektiv. 

Lotta Möller, skogsskötselchef på Skogssällskapet och 
med erfarenhet från bland annat Landsbygdsdeparte-
mentet och statligt utredningsarbete, berättade om hur 
forskningsresultat kan spela roll för beslutsprocesser och 
resonerade om vikten av att forskarsamhället tar ansvar 
för att syntetisera forskningsresultat på ett sätt som gör 
dem begripliga för beslutsfattare.

Gerben Janse, internationell koordinator vid 
Skogsstyrelsen, gav en inblick i en myndighets utman- 
ingar när forskningsresultat från olika forskargrupper 
talar emot varandra och man som tjänsteman måste 
försöka avgöra vilken kunskap som är “state of the art” 
och om vetenskapen är tillräckligt objektiv för myn-
dighetens behov. Myndighetens ofrånkomliga dilemma 
är att befinna sig mellan dem som vill (politiker) och 
dem som vet (forskare). Det är heller inte alltid som 
forskningsresultaten finns till hands just när beslutsfat-
tarna efterfrågar dem. Gerben Janse betonade att forsk-
ningen har en roll både när agendan ska sättas och när 
utfallet av besluten ska utvärderas. ”Jag tror att vi är på 
rätt väg när forskare och Skogsstyrelsens experter sätter 
sig ner i samma rum och funderar tillsammans kring hur 
vi kan lösa problem på bästa sätt” sade Gerben Janse.

Framtidens samverkan
Under år 2014 kommer Future Forests fortsätta att 
analysera och vidareutveckla former för samverkan om 
framtidens skog och skogsbruk. 

Vid Future Forests forskarmöte medverkande 
SLU:s vice rektor för samverkan,  Johan Schnürer. 
”Framgångsrik samverkan kräver både strategi, organisa- 
toriska strukturer och en kultur som stimulerar till  
aktiv kontakt med det omgivande samhället. Där har 
SLU ovanligt goda förutsättningar att komma väl ut”, 

skrev Johan Schnürer i ett blogginlägg där han lyfte 
frågan om omvärldens ökade fokus på samverkansfrågor 
som bland annat kommer till uttryck i regeringens 
senaste forskningsproposition. 

Ett viktigt steg i den fortsatta diskussionen blir att 
involvera företrädare för hela konsortiet av SLU, Umeå 
universitet och Skogforsk som står bakom Future  
Forests. Det finns en rad frågor att besvara om hur forsk-
ning av Future Forests slag bör organiseras, ledas och 
stimuleras när forskningsprogrammet tar slut år 2016. 
Future Forests har utvecklats till en unik plattform för 
tvärvetenskap och samverkan, där forskare från skilda 
discipliner byggt upp en gemensam erfarenhetsbank 
som bildar en stadig grund att bygga vidare på.



10

Konkurrensen om naturresurserna hårdnar - och då 
ökar också konflikterna. Mellan olika brukare. Mellan 
de som vill bruka och de som vill bevara. Mellan stad 
och land. Men konflikterna kan också – rätt hanterade - 
föra samhällsutvecklingen framåt.

– För att inte fastna i en destruktiv konfliktspiral är 
det nödvändigt att kunna hantera motsättningarna och 
vända dem till en tillgång, säger Camilla Sandström.

Hon är docent i statskunskap vid Umeå universitet, 
knuten till Future Forests och tillsammans med  
professor Katarina Eckerberg aktuell som redaktör för 
ett specialnummer om skogskonflikter i forskningstid-
skriften Forest Policy and Economics. 

Artiklarna i specialnumret visar att det finns många 
likheter mellan skogskonflikterna runtom i världen. 
Skogen har många möjliga användningsområden och 
konflikterna handlar ofta om markrättigheter, men även 
om naturbevarande, utarmning av skog och åtkomst till 
skogens nyttigheter. Och det är långt ifrån alltid som 
konkurrenssituationerna hanteras av gällande regler och 
normer.

– Sådana glapp kan fördjupa konflikterna kring sko-
gen och leder till en ineffektiv användning av resurserna 
- oavsett om det rör sig om brukande eller bevarande, 
säger Camilla Sandström. Det är alltså en prioriterad 

uppgift att hitta hållbara förvaltningsmodeller som kan 
bidra till att hantera eller lösa den här typen av konflik-
ter. Då kan konflikterna bidra till att utveckla samhället.

I en konflikt ligger det i sakens natur att parterna 
skiljer sig åt, men man måste komma ihåg att det både 
gäller hur de förstår frågan och hur deras värderingar 
ser ut. 

- Vår svenska skogsdebatt är till exempel främst en 
kamp mellan olika diskurser eller berättelser om skogen 
och dess framtid, säger Camilla Sandström. Det ser vi till 
exempel i debatten mellan produktion och bevarande.  
Är skogsproduktionen och naturvården jämställda…
eller inte? Skogsbruket tycker det. Naturvårdsorganisa-
tionerna håller inte med. De två berättelserna står emot 
varandra. Skillnaderna ger energi och diskussionen 
präglar just nu den politiska agendan när det gäller 
skogen. 

- Företrädare för de två synsätten strävar på oli-
ka sätt efter att sätta agendan och att politiken ska 
genomsyras av den egna diskursen, fortsätter hon. 
För några decennier sedan var produktionsdiskursen 
närmast allenarådande. Om istället miljödiskursen 
skulle dominera så rör vi oss kanske sakta mot något 
slags postproduktivt skogsbruk. Det skulle skapa stora 
strukturella förändringar - men vi skulle fortfarande 

Skogens konflikter 
 - en motor för förändring

Genom att analysera och förklara 
konflikter kan forskarna ge beslutsfat-
tarna bättre redskap att hantera dem. 
I ett specialnummer av tidskriften 
Forest Policy and Economics tar Fu-
ture Forests forskare ett helhetsgrepp 
på skogskonflikterna i världen.
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utnyttja skogens värden, fast på ett annat sätt.
Så konflikter är förändringsmotorer?
- Ja, åtminstone om parterna har ambition att lösa 

konflikterna. Just nu är det ett högt tonläge i den sven-
ska debatten och brist på dialog. Men vi tror nog ändå 
att det generellt sett är bra att återuppta dialogen. Om 
man sitter vid förhandlingsbordet är det åtminstone 
möjligt att ta små steg framåt, istället för att stå och 
stampa på samma ställe. 

Kan du nämna en utländsk skogskonflikt, förutom 
dragkampen mellan skogsbruk och naturvård?

– I Indien handlar det ofta om strukturella konflikter, 
alltså där man diskuterar vem som ska ha tillgång till 
skogens resurser. Många är beroende av örter och rötter 
för att dryga ut maten. De samlar ved och låter djuren 
beta i skogen. Även i Sverige finns en liknande skogs- 
konflikt – bärplockningen – som vi tittat närmare på.

Idag används bär förutom i sylt och saft även i 
mediciner, smink och som kosttillskott. Det högre 
värdet bidrar till att konflikten fortsätter. Förslag om 
begränsning av rätten till att plocka bär på annans mark 
i kommersiellt syfte har historiskt sett alltid röstats ned 
i riksdagen. Istället har man velat förebygga problemen 
genom information kring allemansrätten.

Men efter sin analys tror forskarna att det krävs en 

analys där alla aspekter av bärplockning tas med:
– Bärplockarnas arbetsrättsliga förhållanden och ägan-

derätten behandlas som två olika problem, konstaterar 
Camilla Sandström. Men frågorna är intimt förknippade 
med varandra.

Kan då konflikter leda till positiva lösningar för alla 
inblandade? Eller handlar det mera om att släcka skogs-
bränder som tar fart igen när vinden friskar i?

Synen på naturen är en djupare intressemotsättning 
som är svårare att lösa genom till exempel planering 
eller kommunikation. Klyftan mellan ett antropocent- 
riskt (människocentrerat) och ett ekocentriskt förhålln-
ingssätt är svår att överbrygga, är forskarnas slutsats. Här 
kan det krävas politiska avvägningar, och frågan som 
sådan kan därför inte överlämnas helt och hållet åt de 
enskilda intressenterna att lösa själva. Det måste alltså 
finnas en politisk viljeinriktning, menar forskarna.

– Och där kommer vi framåt, säger Camilla Sand-
ström. En effekt av dagens diskussioner mellan skogs-
bruk och naturvård är att Sverige inför ett nationellt 
skogsprogram. Det skulle kunna vara en chans att börja 
om för parter som inte suttit vid förhandlingsbordet på 
länge. Att få igång en process där allas röster blir hörda.

Konflikterna kring bärplockning i Sverige har paralleller i andra delar av världen. Foto: Fredrik Wilde/Azote 
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Under året har samarbetet mellan Future Forests och 
det Internationella institutet för tillämpad systemanalys, 
IIASA, tagit form. IIASA:s ekonomiska och biofysis-
ka modeller kommer att kombineras med det svenska 
analys- och planeringsvertyget Heureka, vilket skapar 
nya möjligheter att analysera framtiden.

– Vid all utveckling av policy bör man beakta olika 
perspektiv. Vi kommer att kunna identifiera avvägnin-
gar och undersöka olika alternativa utvecklingslinjer, 
säger Florian Kraxner, vice programdirektör för IIASA:s 
avdelning för ekosystemtjänster. Han leder projektet 
tillsammans med Johan Bergh, forskningsledare från 
Future Forests.

IIASA har utvecklat några av världens ledande dator- 
modeller för markanvändningsförändringar, klimat-
förändringar och marknader för skogsprodukter, 
bioenergi, jordbruk och boskap.  Modellerna används 
för att analysera framtidsscenarier inom områden där ett 
helhetsperspektiv är viktigt, till exempel avskogning i 
tropikerna eller effekter av ökad bioenergianvändning.  

Ett forskarlag från IIASA och Future Forests kom-
mer att utveckla modellerna för svenska förhållanden 
och jämföra och kombinera IIASA:s modeller med det 
svenska Heurekasystemet, som skriver fram hur skogens 
tillstånd utvecklas och vad man kan få ut av skogen  

i form av skogsprodukter och andra skogliga ekosys-
temtjänster. 

Målet är att undersöka hur alternativa skogsskötsel- 
system påverkar skogens produktion av olika eko- 
systemstjänster och hur den svenska skogssektorn 
påverkas av globala trender, men också det omvända - 
hur den svenska skogssektorn påverkar markanvändning 
både i Europa och på ett globalt plan.

Forskarlaget, som består av Nicklas Forsell och Georg 
Kindermann från IIASA och Eva-Maria Nordström 
från SLU, har kommit en bra bit på vägen i att definiera 
forskningsprojektets detaljer. 

– Vi håller på med att kalibrera och koppla ihop de 
olika modellerna och skapa scenarier som är relevanta 
för den svenska skogssektorn, säger Nicklas Forsell, som 
är skogssystemsmodellerare vid IIASA och disputerad 
vid SLU. Scenarierna kommer sedan att användas för att 
illustrera hur olika utvecklingsalternativ påverkar den 
svenska skogssektorn.

Johan Bergh och Florian Kraxner tror att många av 
aktörerna på den svenska skogsarenan kommer att få 
nytta av resultaten från projektet. 

– En storskalig sektor behöver vara beredd på föränd-
ringar i marknaden, men också på förändringar av skogs- 
policy. Genom att simulera olika alternativ för utveck-

Kartläggning av den svenska 
skogens globala betydelse

Future Forests samarbete med  
IIASA ger nya insikter om utveck-
lingen för den svenska skogssektorn 
och för användningen av den svenska 
skogen.
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ling av både den policy och de marknader i Europa 
och globalt som är kopplade till svenskt skogsbruk kan 
man bidra till en större förberedelse för framtiden, säger 
Florian Kraxner. 

– Resultaten från projektet kommer att ge svar 
på viktiga frågor. Ett exempel - om priset på fossila 
bränslen ökar kraftigt - hur påverkar det prissättnin-
gen på exportprodukter från det svenska skogsbruket 
och efterfrågan på till exempel biobränsle?, säger Johan 
Bergh.

Eftersom skogar bidrar med många olika ekosystem- 
tjänster är det värdefullt att veta var de mest kritis-
ka områdena är, för samhället i stort men också för 
markägarna. Modelleringsprojektet kommer att kunna 
identifiera hotspots där intressen står i konflikt och 
föreslå möjliga lösningar.  

Skogsbruk är en verksamhet som kräver att beslut  
fattas regelbundet i intervaller. När man har att göra 
med växande träd och som i Sverige långa omlopps-
tider är det svårt att ändra sig och snabbt byta riktning. 
Både skogsindustrin som helhet och den framtida 
försörjningen av ekosystemtjänster är helt beroende av 
beslut som fattas av markägarna idag. 

Att förse beslutsfattare på olika nivåer med bättre 
kunskap om vilka möjligheter, osäkerheter och risker  

som framtiden kan bära med sig är en viktig uppgift 
som Future Forests och IIASA tagit sig an.

De avvägningar som skogssektorn står inför är till viss 
del redan kända. Modelleringen är ett kvantitativt sätt 
att tillföra ny information men också att minska osäker-
heten kring det som redan är känt.

Att sätta den svenska skogsindustrin i ett globalt 
sammanhang kan även vara intressant utanför Sveri-
ges gränser. Det går att undersöka vilka yttre trender 
som kan komma att påverka den svenska skogssektorn 
och hur utvecklingen i Sverige kan komma att påver-
ka omvärlden. När man beaktar möjliga effekter av 
klimatförändringar, går det inte att se skogssektorn som 
frikopplad från annan markanvändning, till exempel 
jordbruk. 

Den svenska skogssektorn är inflytelserik på 
marknaden. Det som händer i Sverige kommer att 
påverka den internationella marknaden och det som 
den svenska skogen inte producerar kommer att 
produceras någon annanstans, antingen på skogs- eller 
jordbruksmark. Sådana indirekta markanvändnings- 
effekter kommer att påverka både utsläpp av växthus-
gaser, biologisk mångfald och matproduktion.

Med IIASA:s modeller kan man bland annat analysera konflikter mellan olika markanvändningsformer. 
Foto: Dan Karlsson/Azote
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Forskning kring skogsskötsel har ju pågått i över 100 år. 
Vet vi inte tillräckligt idag?

– Nej, säger professor Urban Nilsson med eftertryck. 
Forskning och praktik har i och för sig mejslat fram 
en fungerande svensk modell för skogsskötsel, som i 
det stora hela är bra – i ett trakthyggesbruk med våra 
vanligaste trädslag. Men fortfarande vet vi alldeles för 
lite om blandskogar, skogar med heterogen ålders- 

struktur och nya trädslag.
Urban Nilsson ledde delprojekt Skogens skötsel un-

der programmets första fas och och leder nu program-
komponenten Framtidens skogsskötsel. Han konstaterar 
att den traditionella forskningen också har luckor att 
täppa till. Kunskapen om gallringens och röjningens 
effekter på skogens tillväxt är visserligen gammal, och 
de nya rön som växer fram leder sällan till stora utveck-

Skogsforskning 
- en stafett mellan generationer

Forskningsrön som leder till 
uppdaterade skötselinstruktioner är 
resultatet från delprojektet Skogens 
skötsel från Future Forests första pro-
gramfas som sammanfattades under 
2013. 

• Det är lättare att sköta blandskog där trädslagen är 
samlade i grupp än när de är stamvis blandade. Det 
visar Nils Fahlviks analyser av utvecklingen hos både 
gallrings- och röjningsbestånd.

• Röjning är en inkörsport för rotröta. Så små röjstubbar 
som 2 cm kan infekteras och sprida rötan vidare. Utför 
helst förröjning av gran vintertid. Även tallens tillväxt 
påverkas mer än vi har trott, visar Jonas Rönnberg, 
SLU.

• Martin Ahlström, SLU, har funnit att vinden är orsak till 
nästan hälften av allt virkesuttag på Tönnersjöhedens 
försökspark sedan 1940-talet. Ett stormanpassat 
skogsbruk kan innebära kortare omloppstider, ingen 

Några slutsatser från Skogens skötsel
gallring i äldre bestånd, eller kanske ett helt gallrings-
fritt skogsbruk.

• Gallring kan ge en tidig inkomst, och möjlighet att 
skapa bättre kvalitet i beståndet, men däremot inte 
högre virkesproduktion och bara marginellt grövre träd 
i slutbeståndet. Det är slutsatser som Urban Nilsson 
och Ulf Johansson vid SLU dragit efter analyser av 
resultaten från gallringsförsök.

• I ett framtida klimat behöver vi nya skogsodlingsma-
terial. Mats Berlin, Skogforsk, har visat att svensk 
skogsträdsförädling har beredskap med träd som 
testas i både dagens och morgondagens temperatur-
klimat.
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lingssprång. Men även ”myrstegen” kan betyda mycket.
– När några procents förbättring översätts till kubik-

metrar på hela Sveriges skogsareal – då blir det
plötsligt stora siffror, påminner han.

Future Forests delprojekt har bidragit till flera sådana
förbättringar. Många resultat har redan inlemmats  
i skogsbrukets skötselinstruktioner. Men forskningen
löper vidare. Det tar tid att nå resultat.

En viktig del i skötselforskningen är de långliggande
fältförsöken. Det är där forskarna får facit. En metod
som fungerar bra i teorin kan visa ett annat ansikte när
träden har fått trängas med varandra och utsättas för
decennier av vind och klimat.

Urban Nilsson vill gärna hylla tidigare framsynta
forskares insatser. De försök som dagens forskare nu
skördar frukterna av kan härstamma från ytor som
lades ut decennier tidigare. Under tiden har de under- 
hållits och mätts fortlöpande. Ett gigantiskt arbete som 
har gett unika material.

– Nu är det dags för oss att ta stafettpinnen och bära
den vidare till framtidens forskare.

Future Forests har därför anlagt flera nya långsiktiga
fältförsök, bland annat om gödsling i contortaskogar
och skötsel av olikåldriga bestånd. Försökens värde
ökar med tiden, men en del kommer att kunna läsas av 

redan under Future Forests fas 2.
Trycket ökar på skogen och allt fler aktörer har  

åsikter om hur den bör skötas. Det ställer också nya 
krav på forskningen. Hur ska en skog se ut som kan 
binda kol, är trevlig att vistas i, gynnar mångfalden och 
dessutom producerar virke?

– Utmaningarna är stora när vi ska utforma en skötsel
som möter så många nyttor. Det är där Future Forests
har sin stora roll, konstaterar Urban Nilsson.

Resultaten från Skogens skötsel är frukten av en län-
gre tids satsning på tillämpad skötselforskning. Forsk-
ningsprojekten Tema Tillväxt Nord och Tema Tillväxt Syd 
startade 2006 med gemensamma medel från skogsbran-
schen och SLU.  

Skogsskötselforskningen har länge byggt på ett sam- 
arbete mellan brukarna och forskarna. Ett samarbete
som borgar för en förståelse för praktikens villkor, men
också för forskningens krav på exakthet och repeter- 
barhet. Urban Nilsson betonar att det är forskarna som 
styr inriktningen.

– Vi har haft enormt stor nytta av den nära samverkan 
vi haft med skogens praktiker, vilka har bistått med både 
goda råd och kluriga frågor.

Future Forests forskning har redan påverkat skogsbrukets skötselinstruktioner. Foto: Jenny Svennås-Gillner
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För att kunna skapa sig en bild av hur ett skogsbestånd 
utvecklas över tid använder sig skogsproduktionsforskare 
av matematiska modeller som beskriver hur träd växer. 

Modellerna baseras på historiska data och har huvud-
sakligen utvecklats för att hantera träden i traditionellt 
skött skog, alltså skog som röjs, gallras och slutavverkas 
när den är 80 till 120 år gammal. Hur träden växer och 
skogen utvecklas på längre sikt än så har modellerna 
fram till idag inte kunnat hantera med samma nog- 
grannhet.

– Det är svårt att simulera katastrofartade händelser. 
Ute i skogen dör träd av ett antal olika orsaker, till 
exempel av stormar och storskaliga insektsutbrott, säger 

Nils Fahlvik som är skogsproduktionsforskare vid SLU.
Under 2013 har Nils Fahlvik och hans kollegor inom 

Future Forests delprojekt Future Silviculture ägnat sig åt 
att utveckla nya moduler till analys- och planerings- 
systemet Heureka.  Modulerna gör det möjligt att 
simulera en mer realistisk utveckling av skog som läm-
nas för fri utveckling eller som sköts enligt alternativa 
skogsskötselstrategier som till exempel kontinuitets- 
skogsbruk. Till att börja med handlar det om att 
beskriva skador av stormar och barkborreangrepp på 
ett realistiskt sätt, två fenomen som väntas bli vanligare i 
framtiden.

– Om klimatförändringarna leder till att träden växer 

Modellerna låter oss ana
 framtidens skog

Framtidens skogsskötsel
Future Silvicultures mål är att ta fram nya skogssköt-
selmetoder som kan möta framtidens efterfrågan på 
olika ekosystemtjänster i ett förändrat klimat. Till upp- 
gifterna hör att effektivisera dagens skötselmetoder, att 
undersöka potentialen i förändrade omloppstider och 
att forska kring föryngring inom kontinuitetsskogsbruk 
och skötsel av blandskogar.

Heureka
Analys- och planeringssystemet Heureka är resulta-
tet av ett tidigare Mistraprogram och används idag 
av både forskare, skogsägare och kommuner för att 
planera och utforska skogens utveckling på både 
bestånds- och landskapsnivå. Läs mer på www.slu.se/
SHa.

Kort om ...

Vad händer när träden i en skog får 
stå kvar längre än vad som är vanligt? 
Dagens version av Heureka beskriver 
inte tillräckligt noggrant den långsikti-
ga utvecklingen när träd lämnas kvar 
i flera hundra år. Future Forests arbete 
bidrar till att förbättra Heureka.
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snabbare så hinner träden bli högre på samma tid vilket 
leder till att arealen stormkänslig skog i en region blir 
större än den är idag.  Om stormfällningar blir vanligare 
ökar det i sin tur risken för barkborreangrepp, säger 
Nils Fahlvik.  Därför vill vi förfina simuleringsverk-
tygen så att de bättre fångar upp hur trädtillväxt och 
beståndsstruktur påverkar till exempel stormkänslig- 
heten. 

När de nya modulerna för stormar och insekts- 
angrepp är införlivade i Heureka kommer de att spela 
en viktig roll i en rad olika forskningssammanhang, till 
exempel när det gäller att modellera skogens kolbalans. 
Kolbalansen påverkas av i vilken utsträckning träd i skog 
som sparas faktiskt står kvar eller om de dör av olika 
katastrofartade händelser.

Inom Future Forests pågår också forskning om vilken 
effekt olika naturvårdsåtgärder kommer att ha på lång 
sikt och i ett landskapsperspektiv. 

– Vi kommer även att bättre kunna simulera hur 
hänsyn vid avverkning och frivilliga avsättningar kan 
bidra med sådant som är viktigt för biologisk mångfald, 
som grova barr- och lövträd och död ved, säger Tomas 
Lämås som leder utvecklingen av Heureka.

Arbetet med de olika modulerna kommer att bidra 
till att utveckla användningsmöjligheterna för Heureka, 

som idag är i bruk hos både företag, myndigheter och 
forskare.

– Vi märker tydligt att det finns ett växande intresse 
för att modellera olika typer av ekosystemtjänster, både 
från politiskt håll och från markägare med mångbruks- 
ambitioner, säger Tomas Lämås. Det ställer nya krav på 
modellen, till exempel att kunna modellera utveck- 
lingen av skog som sparas undan avverkning för alltid.

När arbetet med att utveckla modulerna är färdigt 
kommer inte bara forskare att kunna dra nytta av de nya 
modelleringsmöjligheterna, utan även andra Heureka-
användare. När Skogsstyrelsen tar fram Skogliga konse-
kvensanalyser 2015 (SKA 15), det vill säga nya riks- 
täckande scenarier för skogens utveckling 100 år framåt 
i tiden, kommer de nya möjligheterna väl till pass.

Stormkänsligheten påverkas av vilken struktur ett skogsbestånd har.  Foto: Tomas Lämås
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FUTURE FORESTS

Jan

Feb

April

Maj

Juni

Mars

25 april
En exkursion om nya trädslag i 
sydsvenskt skogsbruk arran- 
gerades av Future Forests i sam- 
arbete med föreningen  
SKOGEN och Skogskompetens.

20 februari
Historikern Anna Sténs-
som är verksam i Future 
Forests och vid Umeå 
universitet utsågs till årets 
Zornstipendiat av Sverige- 
Amerikastiftelsen. 

21 maj
Future Forests nya styrelse sam-
manträdde för första gången. Nya 
ledamöter är Olof Johansson, 
Sveaskog, Martin Holmgren, Sto-
ra Enso, Lotta Möller, Skogssäll-
skapet och Håkan Wirtén, WWF 
(bilden).

19-20 mars
Future Forests arrangerade kon-
ferensen Hydrologidagarna 2013 
under rubriken Skogens vatten 
– från akademi till praktik. Av 120 
deltagare var över hälften intres-
senter från myndigheter, organisa-
tioner och företag. 

31 maj
Future Forests arran- 
gerade ett seminarium 
om blandskog i samarbe-
te med KSLA. Över 60 
personer från universitet 
och sektor deltog.
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EXEMPEL PÅ HÄNDELSER UNDER ÅRET

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

17-18 juni 
Skogsstyrelsen och  
Future Forests anordnade 
en gemensam exkursion 
i Jämtland på temat 
adaptiv skogsskötsel och 
deltagandeprocesser.  

11-12 november
Future Forests bjöd in forskare 
från forskningsinstitut i norra 
Europa för att diskutera aspekter 
av klimatförändringarnas 
påverkan på skogsbruket. 
Mötet ordnades i samarbete 
med EFINORD. 

17-30 november
Doktorandkurs om internationellt 
plantageskogsbruk i Concepción, 
Chile. Kursen ordnades av Future 
Forests i samarbete med Univer-
sity of Concepción och North 
Carolina State University.

10 oktober
Under skogsforskningskonfe-
rensen IBFRA i Edmonton, 
Kanada deltog flera forskare 
från Future Forests. Phil  
Comeau, University of  
Alberta ledde exkursionerna  
i anslutning till konferensen.

Foto: Peder Blomkvist, WWF, 
Lars Klingström, Annika 
Mossing, Sune Linder, Jenny 
Svennås-Gillner, Johan 
Gunséus

3 december
Jean-Michel Roberge, 
SLU, forskare inom 
skoglig naturvårdseko-
logi och verksam i Fu-
ture Forests utsågs till 
Gunnar Öquist Fellow 
av Kempestiftelserna.

21-22 augusti
Workshop för forskare från 
Future Forests och det finska 
skogsforskningsinstitutet Metla 
om forskning kring kontinui-
tetsskogsbruk.
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forskare från USA och en av initiativtagarna till den 
utökade provtagningen inom Krycklan Catchment 
Study, vilket idag ligger till grund för mycket av den 
framgångsrika mark- och vattenforskningen inom 
Future Forests.

– Genom kurser som denna kan Future Forests 
bidra till att försörja både universitet och tillämpad 
verksamhet med unga forskare som har spetskompe-
tens inom sitt område samtidigt som de känner till hur 
skogslandskapet kan användas av skogliga aktörer på ett 
uthålligt sätt, säger Hjalmar Laudon. Det här är också 
en viktig möjlighet för oss att sprida den kunskap som 
vi forskare tillägnat oss inom Future Forests i vidare 
kretsar och till dem som är framtidens forskare. 

Kursen var mycket uppskattad av de studenter som 
deltog, vilket utvärderingen visade. 

•	 “Det var en fantastisk upplevelse och värdefullt att få brain-
storma kring olika frågor som handlar om hur landskapet 
fungerar”

•	 “Djupet på diskussionerna bidrog till att kursen ställde 
höga krav och utmanade vår kunskap”

•	 “Utmärkta lärare i kombination med högmotiverade stu-
denter ledde till en väldigt bra kurs. Jag uppskattade särskilt 
diskussionerna i små grupper, det var väldigt intressant!”

En ny generation forskare  
vidareutbildas

Future Forests har under år 2013 
finansierat två doktorandkurser. Den 
första handlade om biogeokemi och 
ekologi i skogens sjöar och vatten, och 
den andra fokuserade på internationellt 
plantageskogsbruk med barrträd och 
eukalyptus.

Ett trettiotal forskarstuderande deltog i doktorand- 
kursen Watershed Ecology and Biogeochemistry som 
avhandlade den senaste forskningen inom mark- och 
vatten. Kursen gav ett helhetsgrepp på biogeokemi, 
ekologi i sjöar, våtmarker, vattendrag, avrinningsom-
råden och den bäcknära zonen.

Kursen hade ett högt söktryck och kursdeltagarna 
kom från alla världens hörn. Hjalmar Laudon, forsknings- 
ledare för Future Forests mark- och vattenforskning och 
en av arrangörerna var nöjd med hur kursen föll ut.

– Ett stort engagemang hos både studenter och lärare 
gav de allra bästa förutsättningar för en lärorik upp- 
levelse. Studenterna ställde kluriga frågor och utmanade 
oss lärare med nya infallsvinklar, säger Hjalmar Laudon.

Varje dag hade ett specifikt tema, som grundläggande 
kunskap om avrinningsområden, den bäcknära zonens 
biogeokemi och ekologi, skogsbruk och vattenkvalitet 
samt våtmarker och sjöar. Kursledare och inbjudna 
föreläsare höll presentationer som följdes upp av  
exkursioner till lokaler i närområdet, bland annat  
Degerö stormyr, Krycklans avrinningsområde och  
avverkningsförsöket i Balsjö. En stor del av under- 
visningen bestod av grupparbeten och en ständig dialog 
mellan lärare och studenter. 

Bland föreläsarna fanns bland annat Ishi Buffam, 
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Biogeokemisten Martyn Futter förklarar hur podsoljordar uppstår i den boreala skogen. Foto: Tejshree Tiwari

Plantageskogsbruk  
för nybörjare
I Concepción i Chile hölls under november kursen 
Concepts and Tools for Managing Sustainable Forest Produc-
tion. Den handlade om internationellt plantageskogs- 
bruk med barrträd och eukalyptus och omfattade bland 
annat hur man beräknar och analyserar närings-, kol- 
och vattenflöden i ett skogsekosystem. 30 studenter och 
14 lärare från 18 länder borgade för en kurs med stark 
internationell prägel och ett utomordentligt tillfälle att 
knyta kontakter som kan vara värdefulla för framtida 
forskarkarriärer. Två forskare från Future Forests under-
visade på kursen, Tomas Lundmark och Urban Nilsson, 
båda från SLU.

– Doktoranderna får en möjlighet att bli del av fram-
stående internationella forskares nätverk, men också att 
börja bygga egna nätverk bland yngre kollegor från hela 
världen, säger kursarrangören Sune Linder, SLU.

Kursen anordnades med stöd från Future Forests och 
forskarskolan Trees and Crops for the Future (TC4F), 
och i samarbete med University of Concepción, Chile 
och North Carolina State University, USA. Professor Bjarni Sigurdsson från Island instruerar studenterna i hur 

biomassaprover tas. Foto: Sune Linder
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Future Forests i nordligt 
samarbete kring skogspolicy
Den 10 oktober hölls i Edmonton ett första högnivå-
möte för ett stärkt borealt samarbete mellan Sverige,  
Norge, Finland, USA, Kanada och Ryssland. Mötet 
resulterade bland annat i en överenskommelse om att 
öka samarbetet kring skoglig förvaltning och forskning. 
Future Forests kommer att delta i samarbetet. 

Generaldirektören för Skogsstyrelsen Monika  
Stridsman såg stora möjligheter med initiativet.

– Vi har många frågor gemensamma, till exempel 
skogarnas hälsa, men också stora olikheter, till exempel 
hur skogarna ägs, och vi kan lära mycket av varandra, 
säger Monika Stridsman. Sverige kan bland annat visa 
på åtgärder där skogen bidrar till lösningar, till exempel 
genom ökad användning av förnybara produkter som 
biobränslen och trä i byggnader.

De nordliga barrskogarna kommer att påverkas av 
klimatförändringar i stor omfattning, eftersom upp- 
värmningen beräknas bli som störst i norr. Skogarna 
har stor potential att bidra till minskade nettoutsläpp 
av koldioxid genom tillväxt och genom att skogsråvara 
ersätter fossil energi och fossila material. Samtidigt finns 
det en risk att skogen bidrar till koldioxidutsläppen, 
till exempel om klimatförändringarna leder till ökad 
frekvens av skogsbränder.

– Samarbetet är av stor vikt eftersom det är ett faktum 
att de boreala skogarna är ett av de viktigaste ekosyste-
men i världen, säger Alexander Panfilov , vice general-
direktör för den ryska federala skogsmyndigheten.

En gemensam utmaning för länderna i det circum- 
boreala samarbetet är att föra upp frågan kring den 
boreala skogens möjligheter och utmaningar på den 
globala dagordningen. Ett stärkt samarbete mellan de 
olika ländernas forskningsaktörer och policyskapande 
myndigheter ökar också möjligheten att tillgodose  
gemensamma forskningsbehov och behov av statistik. 

- För att få forskning och policy att omsättas till prak-
tik behöver vi också kunskap om hur människor agerar. 
Det är en viktig kunskap som bland annat Future For-
ests kan bidra med, säger Monika Stridsman.

Future Forests programchef Annika Nordin konstat-
erar att samarbetet är ett ypperligt tillfälle att lära av hur 
samarbetet mellan akademi och samhälle är organiserat  
i de medverkande länderna.

Stor efterfrågan på rapport 
om skogsskötsel
I december 2013 delades det första numret av Future 
Forests rapportserie ut under två välbesökta  
konferenser i Umeå och Jönköping. Rapporten 
sammanfattar forskningsresultat från delprojektet 
Skogens skötsel, som avslutades i och med att Future 
Forests gick in i sin andra fas. Rapporten hade en 
strykande åtgång och trycktes i en extra upplaga. 

Under hösten 2013 och kommande vår publiceras 
rapporter om de övriga delprojektens forskning från 
Future Forests första fas. Rapporterna kan fås i pappers-
format eller laddas ner från hemsidan (www.futurefor-
ests.se).

Klimatsamarbete med 
EFINORD och Metla
Future Forests och EFINORD tog initiativet till att 
samla forskare från flera ledande forskningsinstitut  
i norra Europa för att diskutera hur klimatförändringar-
na kan komma att påverka skogsbruket i norra Europa. 
Mötet fokuserade på att informera om pågående forsk-
ning och att hitta möjligheter till samarbeten.

– Det är viktigt att vi analyserar vad de nya klimat- 
scenarierna betyder för skogsbruk, ekonomi och olika 
former av skogsskötsel. Genom att dela idéer och  
samarbeta ökar chansen att alla viktiga aspekter täcks in, 
säger Johan Bergh som leder Future Forests forskning 
inom delprojektet Skogens klimatnytta och klimat- 
anpassningar.

Det är troligt att länderna i norra Europa kommer att 
möta likartade hot och möjligheter. De handlings- 
alternativ och anpassningsåtgärder som finns att välja på 
är också liknande i regionen.

– Därför vill EFINORD bidra till att stödja och  
underlätta samarbete och kunskapsutbyte i regionen, 
säger Mika Mustonen som är chef vid EFINORD.

Workshopen kommer att följas upp med ett nytt 
möte under hösten 2014. Då med det finska skogs- 
forskningsinstitutet METLA som arrangör.



23

EKONOMI
Future Forests ekonomi 
under fas 2
Future Forests har under fas 2, 2013-2016, en total 
budget på 111 miljoner kronor. Närmare 2 miljoner 
kronor av dessa är det överskott som fanns efter att 
programmets första fas avslutats. MISTRA bidrar med  
56 miljoner kronor, SLU med 18 miljoner kronor, 
Umeå universitet med 8 miljoner kronor, Skogforsk 
med 6 miljoner kronor. Skogsbrukets finansiärer bidrar 
med totalt 21 miljoner kronor: Sveaskog, SCA, Holmen, 
Bergvik och LRF Skogsägarna inklusive skogsägar- 
föreningarna bidrar samtliga med 4 miljoner kronor var. 
Skogssällskapet bidrar med 1 miljon kronor.

Utöver denna budget bidrar SLU med 14 miljoner 
kronor som används till det underskott i programmets 
overhead (OH) som uppstod i och med att MISTRA 

ändrade sina regler för utbetalning av OH mellan  
programperioderna. 

 Budget för 2013 var 27 miljoner kronor. Bokslutet 
för året blev ett överskott på närmare 5 miljoner kr. 
Överskottet beror på att en del av verksamheten som 
planerades att genomföras 2013 fick skjutas upp till 
2014 då inledningen av 2013 delvis fylldes av verksam-
het kopplad till avslutningen av Future Forests första fas. 
Överskottet har således förts över till 2014 års budget. 
Den totala budgeten för 2014 är därmed på närmare  
35 miljoner kr. Budgeten för 2014 lades fast av styrelsen 
på möte 12 mars 2014.

I skogen samsas många intressen. Montage: Jörgen Wiklund
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Styrelsemöten 2013
14 februari, Stockholm
21 maj, Uppsala
18 september, Uppsala
5 november, Uppsala

Programledningsmöten 2013
8-9 januari, Umeå
10 april, Umeå
19 april, telefon
8 maj, Umeå
24 maj, telefon
5 juni, telefon
6 september, Umeå
15 oktober, Umeå
27 november, Umeå
12 december, Umeå

Referensgruppsmöten 2013
24 oktober, Sigtuna

Möten, workshops och konferenser 
arrangerade eller samarrangerade av 
Future Forests (FF) under 2013
I dessa möten har, förutom de ansvariga, flera FF-forskare delta-
git med presentationer eller i diskussioner.

15 april: Skogens vatten - Från akademi till praktik, Umeå
Deltagare: 120 deltagare från akademi, näring och myndigheter
Ansvariga FF: Hjalmar Laudon, SLU

26 april: Workshop om blandskog, Arlanda
Deltagare: 10 forskare
Ansvariga FF: Urban Nilsson, SLU, Jon Moen, UmU

13 maj: Arbetsmöte för ForSA 3, Umeå
Deltagare: forskare
Ansvarig FF: Annika Nordin, SLU

31 maj: Seminarium om blandskog, Stockholm
Titel: Do numbers count? Exploring the relation between forest 
growth and the number of tree species
Deltagare: 70 deltagare från akademi, näring och myndigheter
Medarrangör: KSLA
Ansvarig FF: Annika Mossing, SLU

12-13 juni: Forskarmöte för Future Forests, Sigtuna
Deltagare: 50-tal forskare

Ansvarig FF: Annika Nordin, SLU

17-18 juni, Exkursion om kontinuitetsskogsbruk, Bräcke 
- Östersund
Deltagare: inbjudna forskare och intressenter
Ansvarig FF: Tomas Lundmark, SLU

21-22 augusti: Workshop om forskning kring kontinui-
tetsskogsbruk, Uppsala
Deltagare: forskare från SLU och METLA
Medarrangör: METLA
Ansvarig: Tomas Lundmark, SLU

28-29 augusti: Arbetsmöte för Future Silviculture, Alnarp
Deltagare: forskare
Ansvarig FF: Urban Nilsson, SLU

10 september: Workshop om adaptiv skogsskötsel
Deltagare: Forskare och myndighetsrepresentanter
Ansvarig FF: Tomas Lundmark, SLU

3 oktober: Workshop för ForSA 1, Umeå
Syfte: Förberedande möte om scenarioprojektet
Deltagare: forskare
Ansvarig FF: Annika Nordin, SLU

9 oktober: Krycklan symposium, Umeå
Deltagare: över 120 forskare
Ansvariga FF: Hjalmar Laudon, SLU

11-12 november: Workshop om klimatförändringar och 
skogsbruk, Uppsala
Deltagare: 40-tal forskare från norra Europa
Medarrangör: EFINORD
Ansvarig FF: Johan Bergh, SLU

29 november: Workshop för ForSA 1, Stockholm
Syfte: Förberedande möte om scenarioprojektet
Deltagare: forskare
Ansvarig: Annika Nordin, SLU

9-12 december: Session at Fall AGU, San Fransisco
Titel: ”Forests and the Hydrological Regime: After all these years 
what can we tell policy-makers about how changing tree cover 
influence runoff?”
Deltagare: internationella forskare
Ansvarig FF: Kevin Bishop, SLU och UU

10 december:  Konferens Skogens skötsel, Jönköping
Syfte: Avrapportering av resultat från Skogens skötsel
Deltagare: 100 deltagare
Ansvarig FF: Urban Nilsson, SLU

11 december:  Konferens Skogens skötsel, Umeå
Syfte: Avrapportering av resultat från Skogens skötsel
Deltagare: 100 deltagare
Ansvarig FF: Urban Nilsson, SLU



25

Interna presentationer

Andersson Gull, B., and Berlin, M. (2013-11-11 - 2013-11-12) 
abstract “Breeding and choice of reforestation material in a 
changing climate” at ”Climate change and forestry in northern 
Europe”. Workshop arranged by Future Forests and EFI-
NORD in Uppsala.

Andersson, B. (2013-12-10 - 2013-12-11) presentation på 
seminariet ”Skogens Skötsel – Slutrapport från ett forsknings-
program” i Jönköping och Umeå.

Bergh, J. (2013-12-10 - 2013-12-11) presentation ”Klimatför-
ändring, Kollagring och Skötselanpassningar”, på seminariet 
”Skogens Skötsel – Slutrapport från ett forskningsprogram” i 
Jönköping och Umeå. 

Bergh, J. (2013-11-11 - 2013-11-12) Introduction speech 
and concluding remarks at ”Climate change and forestry in 
northern Europe”. Workshop arranged by Future Forests  and 
EFINORD in Uppsala.

Berlin, M. (2013-12-10 - 2013-12-11) presentation på seminari-
et ”Skogens Skötsel – Slutrapport från ett forskningsprogram” 
i Jönköping och Umeå.

Boberg J. (2013-11-11 - 2013-11-12) presentation “Forest 
pathogens in a future climate – using modelling and latitudinal 
gradients to study potential changes in geographical distribu-
tion”, at ”Climate Change and Forestry in Northern Europe”. 
Workshop arranged by Future Forests and EFINORD in 
Uppsala.

Ellison, D., Lundblad, M. and Petersson H. (2103-11-11 - 2013-
11-12) presentation “Forests, the international climate policy 
framework and the 2050 low carbon roadmap” at “Climate 
Change and Forestry in Northern Europe”. Workshop arranged 
by Future Forests and EFINORD in Uppsala.

Felton, A. (2013-11-11 - 2013-11-12) presentation “Adapting 
production forests to climate change and the implications for 
biodiversity” at ”Climate Change and Forestry in Northern Eu-
rope”. Workshop arranged by Future Forests and EFI-NORD 
in Uppsala.

Gong, P. (2013-11-10 - 2013-11-11) presentation “Increasing 
carbon sequestration in private forests: Design of a subsidy 
scheme” at ”Climate Change and Forestry in Northern Euro-
pe”. Workshop arranged by Future Forests and EFINORD in  
Uppsala.

Keskitalo, E. C. H. and Pettersson, M. (2013-11-11 - 2013-11-
12) presentation “Problematizing adaptation within the juridi-
cal-political system: complex multi-level implementation issues 
in the case of forestry” at ”Climate Change and Forestry in 
Northern Europe”. Workshop arranged by Future Forests and 
EFINORD in  Uppsala.

Klapwijk, M.J. and Björkman, C. (2013-11-11 - 2013-11-12) 
presentation “Insects in the Future Forests”, at ”Climate 
Change and Forestry in Northern Europe”. Workshop arranged 
by Future Forests and EFINORD in  Uppsala.

Lundmark, T. (2013-06-17 - 2013-06-18) exkursionsledare, 
kontinuitetsskogsbruksexkursion, Bräcke, Jämtland. 

Nilsson, U. and Johansson, U. (2013-11-11 - 2013-11-12) 
presentation “Adaptation of forest management as an effect of 

climate change and increased risk” at ”Climate Change and 
Forestry in Northern Europe”. Workshop arranged by Future 
Forests and EFINORD in Uppsala.

Nordin, A. 2013-08 presentation på workshop med Future 
Forests och Metla forskare ”An ecophysiological approach to 
regeneration in continuous cover forestry”, Uppsala.

Peichen, G. (2013-11-11 - 2013-11-12) presentation “Incre-
asing carbon sequestration in private Forests”, at ”Climate 
Change and Forestry in Northern Europe”. Workshop arranged 
by Future Forests and EFINORD in Uppsala.

Sonesson, J. (2013-12-10 - 2013-12-11) presentation ”Stra-
tegier för ökad tillväxt och avverkning i Sveriges skogar” på 
seminariet ”Skogens Skötsel – Slutrapport från ett forsknings-
program” i Jönköping och Umeå.

Externa presentationer

Axelsson, P. (2013-10-07 - 2013-10-10) presentation ”Forest 
management and the multi-use potential of boreal pine forest”, 
16th IBFRA Conference, Edmonton, Alberta, Canada.

Bergh, J. (2013-02-21) presentation “The Future Forests pro-
gram” Seminar at IIASA, Vienna.

Bergh, J. (2013-02-28) presentation “The Future Forests pro-
gram” Seminar at Pfufendorf institutet, Lund.

Bergh, J. (2013-03-20 - 2013-03-21) presentations “The 
Future Forests program” and “Climate change mitigation and 
adaptation” The initial meeting for the co-Nordic collaboration 
“Climate change and the forest” with Future Forests and EFI-
Nord”, Metla, Helsinki.

Bergh, J. (2013-05-03) presentation ”Klimatförändringar och 
svenska skogsbruket” Seminarium för Skogforsks lednings-
grupp, Uppsala.

Bergh, J. (2013-05-06 - 2013-05-07) presentation “Use of 
climate scenarios to envisage different aspects of climate 
change on forestry”, Workshop at SMHI, Norrköping.

Bergh, J. (2013-10-16) presentation ”Förändrat klimat och 
gödsling - effekter på tillväxt och risken för kväveutlakning” på 
seminariet ”Skogsbruk i ett förändrat klimat – Hur påverkas 
mångfald och miljö?”, KSLA, Stockholm.

Bergh, J. (2013-10-29 - 2013-10-30) presentation ”Bygga och 
elda med trä” Fortbildningsdagar i teknik och naturvetenskap 
på Lärardagarna, Umeå.

Bishop, K. (2013-07-28 - 2013-08-02) invited speaker. ”More 
than mercury to the problem of mercury in fish: The role of 
sulphur deposition, land use and climate in FennoScandia”, 
11th International Conference on Mercury as a Global Pollu-
tant, Edinburgh, Scotland.

Bishop, K. and Winterdahl, M. (2013-10-16 - 2013-10-17) 
invited speaker. “Riparian zone control on DOC in boreal 
headwater streams: Does this amplify the climate response?” 
Grundvattendagarna, Lund.

Bishop, K. (2013-12-09 - 2013-12-12) presentation ”Significant 
20 Year Increases in Organic Carbon Concentrations have not 
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changed how Intra-Annual Variability is Driven by Hydrology 
and Seasonality across a Boreal Landscape” Fall AGU, San 
Francisco.

Bishop, K. (2013-12-09 - 2013-12-12) invited speaker. “Gol-
dilocks and three factors that make mercury in fish more than 
just mercury deposition: sulfur, land use and climate” Fall 
AGU, San Francisco.

Björkman, C. (2013-02-01) Invited session/discussion leader 
”Climate change effects on insect-plant interactions”. Ventura, 
CA, USA.

Björkman, C. (2013-05-18) presentation “Varför är världen 
grön?” Plant Fascination Day, Uppsala.

Björkman, C. (2013-10-07 - 2013-10-10) presentation ”Forest 
insects and climate change: Can management mitigate the 
risks?”, and session leader, 16th IBFRA Conference, Edmon-
ton, Alberta, Canada.

Boberg, J. (2013-03-15) presentation ”Svampsjukdomar i fram-
tidens lövskog”, del i seminarieserie om Framtidens lövskog. 
Hushållningssällskapet Östergötland, Linköping.

Boberg, J. (2013-05-18) presentation “Globalisering och ökat 
tryck från svampsjukdomar i skogen”, Plant Fascination Day, 
Uppsala.

Boberg, J.(2013-09-18 - 2013-09-19) presentation “Klimatför-
ändringar och svampskador” del av exkursion i Västmanland, 
Mistra-Swecia.

Boberg, J., Millberg, H. and Stenlid, J. (2013-10-07 - 2013-10-
10) poster presentation “Shifts in fungal communities in Scots 
pine needles along altitudinal and latitudinal gradients in Euro-
pe”, 16th IBFRA Conference, Edmonton, Alberta, Canada.

Boberg, J. (2013-10-07 - 2013-10-10) presentation ”A concep-
tual framework for controlling invasive forest pests and patho-
gens”, 16th IBFRA Conference, Edmonton, Alberta, Canada.

Egnell, G. (2013-02-05) presentation ”Några ord om skogs-
bränsleuttag, askåterföring och skogsproduktion”, Aktörsrådet 
för askåterföring , vetenskaplig workshop, Naturvårdsverket, 
Stockholm.

Egnell, G. (2013-03-06 - 2013-03-07) tre presentationer: 1) 
”IEA Bioenergy ExCo position paper on forest bioenergy and 
GHG-balance”, 2) ”Bioenergi och marknadsförändringar”, 
3) ”Stubb- och grotskördens effekt på vegetation, naturlig 
föryngring, plantetablering, skogsproduktion och kolbalans”. 
Programkonferens GHG och energisystem, Energimyndighet-
ens forskningsprogram Hållbarhet, SLU, Uppsala.

Egnell, G. (2013-03-19) presentation ”Utveckling av skogs-
bränsle från mittregionen”, SLU, Umeå.

Egnell, G. (2013-06-05) presentation “How does harvest of 
forest residues impact productivity?” Elmia Wood Jönköping, 
SVEBIO Conference: Bioenergy from forest residues.

Egnell, G. (2013-10-23 - 2013-10-24) Invited workshop 
participant in ”The Transatlantic Trade in Wood for Energy: A 
Dialogue on Sustainability”, Pinchot Institute for Conservation, 
Savannah, GA, USA.

Egnell, G. (2013-11-12) presentation ”Ökande av skoglig 
biomassa, är det bra för klimatet?” samt paneldebatt på 
seminariet “Skogen - Nyckeln till ett framgångsrikt klimat och 
energiarbete”. Energi och Miljöveckan 2013, Nolia, Piteå.

Eklöf, K., Kraus, A., Futter, M., Schelker, J. Meili, M. and Bishop, 

K. (2013-07-28 - 2013-08-02) presentation “Factors con-
trolling the temporal variability of THg and MeHg in runoff in 
boreal headwater streams”, 11th International Conference on 
Mercury as a Global Pollutant, Edinburgh, Scotland.

Ellison, D., Lundblad, M and Petersson, H. (2013-10-07 - 2013-
10-10) poster presentation “Forests, international climate 
policy and the low carbon roadmap: Mobilizing the boreal in 
the post-KP” 16th IBFRA Conference, Edmonton, Alberta, 
Canada.

Ellison, D., Futter, M and Bishop, K. (2013-10-07 - 2013-10-10) 
poster presentation “Footprinting water: A political economy 
of boreal forestry and water management” 16th IBFRA Confe-
rence, Edmonton, Alberta, Canada.

Ellison, D., Lundblad, M. and Petersson H. (2103-12-10 - 2013-
12-11) poster presentation “On the role of forests in emission 
reduction scenarios” at the Radical Emission Reduction 
Conference, London, UK.

Ellison, D., Lundblad, M. and Petersson, H. (2013-11-11 - 2013-
11-22) “LULUCF-DEDD+ Convergence Potential and the 
International Climate Policy Framework” at the EU Pavilion 
Program of Side Events to COP19/CMP9, (panel organized 
by David Ellison), United Nations Climate Change Conference, 
Warsaw, Poland.

Futter, M. (2013-06-10 - 2013-06-12) presentation “Evaluating 
multiple lines of evidence for predicting future surface water 
DOC”, Nordic-Baltic IHSS symposium 2013, Uppsala.

Klapwijk, M. J., Csóka, G., Hirka, A. and Björkman, C. (2013-08) 
poster presentation “Forest insects and climate change” at the 
International Congress of Ecology, London, UK.

Klapwijk, M. J. and Björkman, C. (2013-09-16 -2013-09-20) 
presentation at the Joint meeting of the IUFRO Division for 
Forest Health, Population dynamics of forest insects and the 
Joint meeting of the IUFRO Division for Forest Health, Bark 
and wood boring insects, Banff, Canada.

Laudon, H. (2013-01-15) presentation “The role of forestry for 
the transport and fluxes of C, N and contaminates to the Baltic 
Sea” at workshop on Forestry and water quality, Köpenhamn, 
Danmark.

Laudon, H., (2013-05-01) presentation “The role of episodes, 
seasonality and inter-annual variability for the carbon balance”, 
International wetland workshop.

Laudon, H., (2013-06-07) presentation “Climate change, land-
use changes and water quality” Powell Centre workshop, Fort 
Collins, USA.

Lidskog, R. and Sjödin, D. (2013-08-28 - 2013-08-31) 
presentation “Why do not forest owners learn? Conflicting 
evaluations of risks between Swedish forest agency and forest 
owners” at Crisis, Critique and Change, 11th European Soci-
ological Association’s conference, Turin.

Lidskog, R. and Sjödin, D. (2013-10-07 - 2013-10-10) presenta-
tion ”Why do forest owners not learn? Conflicting evaluations 
of risks between Swedish forest agency and forest owners”, 
16th IBFRA Conference, Edmonton, Alberta, Canada.

Lindqvist, S., Sandström, C., Bjärstig, T., and Kvastegård, E. 
(2013-06-07) presentation “The changing role of hunting 
from subsistence to ecosystem stewardship?” Conference on 
Communication and Environment (COCE), Uppsala.
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Lundmark, T. (2013-01-18) presentation ”Adaptiv skogsskötsel”, 
Landsbygdsdepartementet.

Lundmark, T. (2013-01-30) presentation Future Forests, Skogs-
ägartinget LRF.

Lundmark, T. (2013-03-12-13) presentation invited speaker 
”The Swedish Forestry Model” EU parlamentet, Strasbourg, 
Frankrike.

Lundmark, T. (2013-03-18) presentation Future Forests, Rotary 
Umeå.

Lundmark, T. (2013-06-11) exkursion med Skogsstyrelsen, 
Västerbotten.

Lundmark, T. (2013-08-28 - 2013-08-29) presentation ”Adaptiv 
skogsskötsel” på Föreningen Skogens Höstexkursion, Sunds-
vall.

Lundmark, T. (2013-10-08 - 2013-10-10) invited speaker ”Sci-
ence to policy integration is a journey, not a destination”, 16th 
IBFRA Conference, high-level meeting, Edmonton, Alberta, 
Canada.

Meili, M., Blomkvist, P., Laudon, H., Bishop, K. (2013-07-28 
- 2013-08-02) “Methylmercury and total mercury in bo-
real streams: Highly variable yet fairly predictable?”, 11th 
International Conference on Mercury as a Global Pollutant, 
Edinburgh, Scotland.

Moen, J. (2013-02-14) presentation ”Räcker naturen för alla?”. 
Vetenskapslunch, Café Station, Umeå.

Mossing, A. (2013-09-19) presentation på mötet ”Samhällsve-
tenskap och naturvetenskap: Samverkan mellan ämnesområ-
den för en förbättrad naturresursförvaltning”, SLU, Uppsala.

Mårald, E. (2013-08-28) ”Är dialog en väg framåt? Föreningen 
Skogens höstexkursion 2013, Sollefteå.

Mårald, E. (2013-09-03) presentation ”Att bedriva  innova-
tionsforskning med beröringsskräck” Vetenskapslunch, Café 
Station, Umeå.

Mårald. E. (2013-11-19) ”Skogen och framtiden”. Föreläsning på 
temadagen Framtidens skogsakademiker. Kungl. Skogs- och 
Landbruksakademien, Stockholm.

Mårald, E. (2013-11-28) ”Dialog och samverkan”. Föreläsning på 
Skogskonferens ”Framtidens skogsrike formas nu”.

Nordin, A. (2013-01-24) presentation ”Skogens framtida tillväxt-
potential” på Elforsk hearing om konkurrensen om skogsråva-
ran, Stockholm.

Nordin, A. 2013-01 presentation för Miljöminister Lena Ek och 
Miljöforskningsberedningen ”Bruka eller bevara skogen för ett 
Sverige utan klimatutsläpp?”

Nordin, A. 2013-03 presentation på  end-user konferens som 
sammanfattade resultaten från forskningsprogrammet SCARP. 
Konferens organiserad av Naturvårdsverket och IVL i Stock-
holm. ”Markvegetation och kvävedeposition”. 

Nordin, A. 2013-03 presentation av Future Forests på det finska 
skogsforskningsinstitutet Metla.

Nordin, A. 2013-03 presentation på seminarium om SLU:s 
grundutbildningar ”Framtiden för skogsutbildade”

Nordin, A. 2013-08 presentation på workshop med Future Fo-
rests och Metla forskare ”Current political processes involving 
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