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”Skogssällskapet vill göra Sveriges 
skogar rikare. Vi bidrar med ökad 

kunskap om skogens alla värden genom 
stöd till forskning och lång erfarenhet 

från egna och kunders skogar.”

Huvudbudskap i PR-arbetet



”Verka för god skogshushållning
och naturvård”

Förvaltning av 
skog och mark

Kunskaps-
utveckling

Egen 
skog



• Avkastningen från vår verksamhet delar 
stiftelsen ut till forskning.

• 15-20 miljoner kronor per år.

• En av Sveriges största privata finansiärer 
av forskning om skog och naturvård. 

• I våra egna skogar testar och utvecklar vi 
nya metoder. 

Vi gör skogen rikare genom 
kunskap:



• 2020/21

• Naturvårdande skötsel i ädellövskog - en bildguide

• Effektiv anläggning av blandbestånd av gran och björk

• Mer förädlad björk!

• 2019/20

• Bok om ekens biologiska mångfald

• Hur växer blandskogen? Ungskogsutveckling i blandskog med kombinerade mål.

• 2018/19

• Genetisk variation och förbättringspotential hos inhemsk ek

• Kompletterande urval av vitala askar

• 2017/18

• Hybridaspens produktion i södra Sverige

• Etablering av blandskog med ek, tall och björk

• 2016/17 

• Sycomore for wood production

• 2015/16

• Improvement of forest reproductive material for ash: characterizing the resistance against 
ash dieback (Askskottsjuka)

• Floran i våra ädellövsskogar – en bildguide om mångfald, skötsel och restaurering

Lövskogsprojekt finansierade av Skogssällskapet 



Skogssällskapet verkar för en 
utveckling i skogen som är 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbar.



”Det finns en ”rädsla” att producera grövre/äldre löv mtp naturvärden”

”Inom mitt verksamhetsområde så har det glädjande startats 3 mindre 
lövsågverk. Lokaltänket verkar komma igång likt kring lokal producerad mat. 
Detta entreprenörskap måste gynnas”

”Det verkar finnas luckor i kunskap om torkning av sågat lövträd. Kanske 
något att fokusera på?”

”Många frågar efter vad som kommer att funka i ”framtiden”, går det ersätta 
gran med löv?”

Tankar från förvaltare:



• Höga förväntningar på skogen i framtiden

• Ett varierat skogsbruk 

• Riskspridning, löv och blandskogar 

• Effektivt skogsbruk och effektiv naturvård – göra rätt saker

• Förädling av lövträd

• Tillväxthöjande åtgärder

• Naturvårdande skötsel

• Tillgång och efterfrågan

Framtid och Hållbarhet



Tack!

Kontakt: 
Karin Fällman Lillqvist
karin.fallman@skogssallskapet.se
08 -789 89 62


