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Future Forests Programplan 2017 – 2020 

Syften och mål 
Future Forests syfte är att med en tvärvetenskaplig ansats producera kunskap om 
framtidens hållbara skogsbruk i vid bemärkelse. Forskningen i Future Forests omfattar såväl 
skogens och skogsbrukets betydelse för utveckling av en biobaserad ekonomi, 
klimatanpassning, de olika ekosystemtjänster skogar erbjuder, samt beslutsprocesser där 
olika gruppers perspektiv på skogsbruk beaktas. Forskningen ska vara 
samhällsutmaningsdriven och den kunskap som produceras ska vara möjlig att omsätta till 
praktik eller politik. 

Future Forests genomförs i samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Future 
Forests ska på lång sikt: 

 synliggöras som en samhällsrelevant kunskapsproducent inom det skogliga området 
nationellt likaväl som internationellt, 

 uppfattas som en attraktiv aktör att söka samarbete med, 

 få bättre inblick i aktuella utmaningar och frågeställningar som kan stimulera till ny 
forskning, 

 bli ännu mer konkurrenskraftiga i att attrahera nya forskningsresurser, 

 få ökad kompetens inom syntes- och analysverksamhet, som genererar värdefulla 
vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag till olika samhällsaktörer, 

 få en utvecklad kompetens och ett upparbetat nätverk för tvärvetenskaplig metodik, 

 bidra till ökad kvalitet och samhällsrelevans inom relevanta utbildningar, samt 
stärka bilden av partnerorganisationerna som attraktiva för studenter och 
forskarstuderanden. 

 
Syftena realiseras genom att Future Forests uppnår uppställda mål inom forskning och 
kommunikation.  

Följande mål gäller för forskningsprojekt i Future Forests: 

 är mång- eller tvärvetenskapliga,  

 är av hög vetenskaplig kvalitet, 

 hanterar aktuella samhällsutmaningar,  

 sker i samverkan med skogliga samhällsaktörer. 
 
Följande mål gäller för Future Forests kommunikation: 

 är vetenskapligt förankrad och av hög kvalitet, 

 sker på relevanta mötesarenor, 

 använder både traditionella och moderna kanaler, 

 bidrar till rekrytering av studenter och forskarstuderanden. 

Organisation 
Future Forests drivs i samverkan mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Bakgrunden 
till den nuvarande organisationen är att Future Forests startade 2009 som ett Mistra 
program. SLU var under perioden 2009 – 2016 programvärd och verksamheten skedde i 
samarbete med Umeå universitet och Skogforsk. Under programmets andra fas, 2013 – 
2016, sammanföll programmets verksamhet med SLUs skogliga framtidsplattform. Under 
2017 avslutas programmets andra fas och Future Forests verksamhet övergår i sin helhet 
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inom ramen för framtidsplattformen i fortsatt samarbete med Umeå universitet och 
Skogforsk. 

Dekanen vid fakulteten för skogsvetenskap 
Organisationen är utformad så att verksamheten är direkt underställd dekanen vid 
fakulteten för skogsvetenskap. Dekanen, eller den som dekanen utser ur 
fakultetsledningen, är ordförande i Future Forests styrgrupp. Dekanen beslutar om 
styrgruppens sammansättning i samråd med utsedda företrädare för Umeå universitet 
och Skogforsk samt övriga fakulteters (vid SLU) dekaner. Dekanen utser programmets 
referensgrupp och programstab. Detaljerade ansvarsförhållanden mellan dekan, 
styrgrupp, referensgrupp, programchef och övriga aktörer redovisas i ”Instruktion för 
framtidsplattformen Future Forests – Framtidens skog” (SLU ID: SLU.sfak.2017.1.1.1-
288). 

Future Forests styrgrupp 
Styrgruppen styr Future Forests genom att fastställa programplan för hela perioden, 
verksamhetsplan och budget för varje år, samt följa upp att Future Forests följer 
fastställda planer. Styrgruppen har möten fyra gånger per år. Future Forests 
programchef och biträdande programchef är föredragande på styrgruppens möten. 
Future Forests programsekreterare är sekreterare och för protokoll och  
kommunikatören har närvaro- och yttranderätt. 

Future Forests externa referensgrupp  
Referensgruppen sammanfaller för närvarande med det externa råd som nyligen 
inrättats vid fakulteten för skogsvetenskap. Referensgruppen ska vara rådgivande i 
förslag och prioritering kring nya projekt i Future Forests.  

Future Forests programchef  

Programchefsuppdraget är ett tidsbegränsat uppdrag om minst 50 % av heltid som 
löper över hela perioden 2017-2020. Innehavare av programchefsrollen beslutas av 
dekanen vid fakulteten för skogsvetenskap SLU i samråd med styrgruppen. 
Programchefen har ansvar för att leda verksamheten utifrån programplan och årsvisa 
verksamhetsplaner och har budgetansvar för den delen av budgeten SLU bidrar med. 

Future Forests biträdande programchef  

Uppdraget som biträdande programchef är ett tidsbegränsat uppdrag som löper över 
hela perioden 2017 – 2020. Biträdande programchef delar verksamhetsansvaret med 
programchefen och har budgetansvar för den delen av budget Umeå universitet 
bidrar med. 

Future Forests kommunikatör  
Kommunikatörstjänsten omfattar minst 50 % av heltid. Kommunikation av plattformens 
verksamhet, resultat och sammanhang är en avgörande funktion för att uppnå 
verksamhetsmålen. 

Future Forests programsekreterare  
Programsekreterartjänsten omfattar minst 50 % av heltid. Programsekreteraren sköter det 
praktiska arbetet med att planera, organisera och följa upp projekt och aktiviteter. 
Programsekreterarens arbete leds av programchefen, men hen är anställd vid 
fakultetskansli eller institution. 

Future Forests programledning  

Programledningen utgörs av en fast grupp med representation från SLU fakulteten för 
skogsvetenskap, Umeå universitet samhällsvetenskapliga fakultet, Umeå universitet 
humanistiska fakultet samt Skogforsk. Programchef och biträdande programchef ingår 
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i gruppen som representanter för sina respektive fakulteter. Future Forests 
kommunikatör och administratör närvarar vid gruppens möten. Den fasta gruppen 
kan besluta att adjungera ytterligare medlemmar. 

Future Forests ekonomi 
Inom SLU är Future Forests organisatoriskt förlagt till fakulteten för skogsvetenskap. 
Fakultetens ekonom sköter den del av Future Forests ekonomi SLU bidrar med. Future 
Forests anställer ingen personal. Forskare och andra som engageras i verksamheterna 
kommer att behålla sin organisatoriska hemvist vid en institution eller motsvarande. 

Inom Umeå universitet är Future Forests organisatoriskt förlagt till Arcum. 

Future Forests arbetsformer och projektkriterier 
Future Forests verksamhet pågår i projektform. Projekt kan antingen beslutas inom Future 
Forests och därmed kunna få bidrag till finansieringen från Future Forests, eller vara 
associerade till Future Forests. 

Projekt inkluderar forskare från ingående organisationer och/eller från andra 
forskningsorganisationer. Därutöver samverkar projekten med externa personer som 
representerar samhällsaktörer relevanta för respektive projekt. Sådan samverkan kan vara 
utformad på olika sätt. Exempelvis kan aktörer ingå i forskargruppen eller så kan de vara 
organiserade i en referensgrupp till forskargruppen. Varje projekt har en ledare som 
ansvarar för ledning, budget samt rapportering från projektet i form av minst en 
vetenskaplig artikel för publicering i relevant internationell vetenskaplig tidskrift samt 
populärvetenskaplig rapportering som kan ske i skrift, eller på ett seminarium öppet för 
relevanta aktörer. 

Följande kriterier gäller för projekt som beslutas av Future Forests: 

 Projekten ska vara tvärvetenskapliga med representation från samhällsvetenskap 
och/eller humaniora samt naturvetenskap, 

 Projekten ska behandla ett aktuellt ämne, 

 Projekten ska på något sätt inkludera samhällsaktörer i forskningen, 

 En projektplan upprättas för varje projekt av projektledaren. 
 

Projekt kan även vara associerade till Future Forests. Sådana projekt är i princip 
fullfinansierade från andra finansiärer än Future Forests, men projekten tar upp ämnen 
relevanta för Future Forests, det vill säga de är tvärvetenskapliga och/eller tar upp ämnen 
som är aktuella och debatteras bland de skogliga samhällsaktörerna. Future Forests 
associerade projekt tar del av Future Forests kompetens och resurser för kommunikation. 
Styrgruppen beslutar om vilka projekt som ska vara associerade till Future Forests efter 
ansökan från projektledare som bereds av Future Forests programledning. Projekten 
beskrivs på samma sätt som Future Forests finansierade projekt i verksamhetsplanen som 
beslutas inför varje nytt år. 

Kommunikation 
Målet är att Future Forests forskningsresultat ska gå att omsätta till praktik eller politik. 
Därför sker forskningsprocesser i Future Forests i kontinuerlig samverkan med samhällets 
aktörer inom det område forskningen berör (se ovan). 

Dessutom finns upparbetade och väl fungerande kanaler för kommunikation. Dessa 
inbegriper: 

 Future Forests web med ett flöde av forskningsnyheter, 

 Future Forests Update - ett e-nyhetsbrev som kommer ut regelbundet, 
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 Skog & Framtid – en tidskrift som håller på att finna ett nytt format, 

 Facebook sidan #vimåsteprataomskogen som vänder sig till den skogsintresserade 
allmänheten, 

 Future Forests Twitter – ett Twitterkonto som används att lansera särskilt 
intressanta forskningsnyheter samt att direktrapportera och delta i Twitterflöden på 
möten och seminarier som ordnas av Future Forests, 

 Future Forests på Almedalen – varje år görs minst ett seminarium under 
Almedalenveckan där politiker och intressentorganisationer engageras att delta, 

 Future Forests seminarier – arrangeras om aktuella ämnen på KSLA eller annan 
arena tillgänglig för aktörerna, 

 Future Forests exkursioner – arrangeras om aktuella ämnen, 

 Future Forests side-events på vetenskapliga konferenser – när aktuellt arrangeras 
side-events på stora vetenskapliga konferenser som IUFRO World Congress och FAO 
World Forestry Congress. 

Målgruppen för Future Forests kommunikation är bred och inbegriper: 

 Tjänstemän vid departement, myndigheter och företag i den skogliga sektorn, 

 Skogsägare och skogsägarorganisationer, 

 Miljöorganisationer, 

 Rekreations- och friluftslivsorganisationer, inklusive jakt- och fiske, 

 Landsbygdsorganisationer, 

 Samiska organisationer, 

 Skogsforskare verksamma nationellt och internationellt. 

Administration 
Future Forests verksamhet dokumenteras på så sätt att protokoll från styrgruppens möten 
diarieförs vid SLU och minnesanteckningar från programledningsmöten sparas i en pärm 
som förvaras hos administratören. Inför varje år produceras en verksamhetsplan med 
budget. Denna färdigställs till 1 december föregående år. Rapportering från varje år sker i 
form av en Årsrapport som färdigställs till 1 april efterföljande år. 

I det administrativa uppdraget ingår även att vara behjälplig med det praktiska 
arrangemanget kring att organisera både interna och externa möten. 

Utvärdering 
Future Forests medverkar i utvärdering av programmet. 

Budget 
Partnerorganisationerna bidrar årligen med följande till Future Forests budget: 

SLU 5 miljoner kr, Umeå universitet 1,5 miljoner kr, Skogforsk halvtid för en heltidsanställd 
forskare samt omkostnader för denne relaterat till Future Forests verksamhet. 

Budget för varje verksamhetsår beslutas av styrgruppen i verksamhetsplanen för året. 

Övrigt 
Future Forests programplan är utformad för att konkretisera och realisera följande besluts- 
och styrdokument ”Riktlinjer för SLU:s framtidsplattformars verksamhet under perioden 
2017 – 2020” (SLU ID: SLU ua 2016.1.1.1-3131), ”Instruktion för framtidsplattformen Future 
Forests  - Framtidens skog” (SLU ID: SLU.sfak.2017.1.1.1-288). 

 


