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Förord
Året 2012 har varit intressant ur ett forskningspers-
pektiv. Det har i ett flertal olika forum diskuterats 
vikten av forskning för att säkerställa att skogen 
även fortsättningsvis är en konkurrenskraftig 
bransch som på samma sätt som tidigare kan fort-
sätta att spela en viktig roll för Sveriges utveckling 
och ekonomi.

Vikten av skogen som en utvecklare av Sverige och svensk 
ekonomi är förmodligen inte allmänt känd. Få samhälls-
aktörer reflekterar över att skogen ger ett nettoexportvärde 
för Sverige på minst 100 miljarder, det var skogsexporten 
– ensam – som räddade svensk ekonomi från fritt fall 
2008–2009, den svenska skogen representerar en global 
volym om cirka 0,7 procent av totalen, medan den uppnår 
5 procent av det totala förädlingsvärdet i samma bransch, 
det är skogen och biomassan som är en av grundstenarna 
i den biobaserade samhällsekonomin.

Det urbana samhällets förhållande till skogen innebär nya 
förutsättningar. För näringen, landsbygden och samhälls-
utvecklingen växer helt nya inslag fram. Våra medievanor 
och andra konsumtionsmönster håller drastiskt på att 
förändra förädlingen av råvaran. Virkesmarknaden är global 
och svensk industri lever med nya förutsättningar.

Ur ett forskningsperspektiv innebär detta att forskningen 
har fått och kommer att få en än viktigare roll i att utveckla 
skogsnäringen framöver. Här har Norrskogs Forskningsstif-

telse en utvecklingsroll att fylla och jag gläds 
över alla de intressanta ansökningar vi 

mottagit under 2012, ansökningar som 
var och en i sig själv definitivt bidrar 
till att föra skogsbranschen framåt, 
både ur ett forsknings- och samhälls-
perspektiv. 

Genom att premiera rätt typ av forskning ska stiftelsen 
påverka och påskynda utvecklingen av ett långsiktigt och 
framgångsrikt skogsbruk, till gagn för skogsnäringen och 
svensk välfärd.

Vid styrelsens bedömning av de enskilda ansökningarna är 
våra grunddokument vägledande. Här kan vi bland annat 
läsa att stiftelsens inriktning är att främja lönsamheten i fa-
miljeskogsbruket genom att anslå pengar inom områdena
	 •	skogsskötsel
	 •	skogliga	driftssystem
	 •	trämekanisk	förädling	i	sågverk	och	hyvlerier
	 •	tillvaratagande	och	förädling	av	skogsråvara	till	fasta		

  bränslen. 
Den kompletta texten finns på följande sidor i denna skrift.

Detta har ibland medfört att ansökningar som varit intres-
santa för Sverige har avslagits av stiftelsens styrelse, trots 
att de i sig haft fina kvaliteter.

Bland de anökningar som under året beviljats, vill jag 
speciellt nämna ”Automatiserad gallringsuppföljning och 
beslutsstöd vid gallring baserat på nya produktionsdata 
från skördare”, och ”On-line värdeoptimering i såglinje”.   
En utförligare beskrivning av dessa projekt finns nedan.

Det är min förhoppning att vi även under 2013 och 
följande år kommer att fortsätta attrahera forskningsprojekt 
som bidrar till branschens utveckling och Sveriges välstånd.

Jag ser därför tillsammans med resten av styrelsen fram 
emot ett spännande år även 2013.

Janne Björck
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Norrskogs Forskningsstiftelse ska med sin verksam-
het främja lönsamheten i familjeskogsbruket.

Det gör vi genom att anslå pengar till FoU och kunskaps-
kommunikation, företrädesvis rörande 
•	skogsskötsel
•	skogliga	driftssystem
•	trämekanisk	förädling	i	sågverk	och	hyvlerier
•	tillvaratagande	och	förädling	av	skogsråvara	till	fasta	

bränslen. 

Därutöver strävar stiftelsen efter att
•	initiera	och	medverka	i	strategiska	projekt	tillsammans	

med andra finansiärer, vilket även kan innefatta högrisk-
projekt

•	finansiera	målorienterade	projekt	som	ger	snabba	resul-
tat med tillämpning som mål

•	välja	bästa	möjliga	FoU-kompetens	inom	och	utom			
Sverige, varvid främst beaktas utförarnas förmåga att 
fullfölja projekten fram till tillämpning 

•	i	sin	anslagsgivning	positivt	påverka	
struktur och kompetensuppbygg-
nad för utförare av träteknisk FoU i 
Sverige.

FOU-inriktning
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STIFTELSENS styrelse
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av sju leda-
möter, varav fyra ska representera Skogsägarna 
Norrskog. Tre ledamöter bör företrädesvis rekryte-
ras från skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet och branschforskningsinstitut. 

Styrelsen har under år 2012 bestått av

Charlotte Bengtsson, enhetschef SP Trä 
Janne Björck (ordf), VD i Norrskog
Per-Ove Bäckström, professor em., SLU, Umeå
Jan Fryk, VD för forskningsinstitutet Skogforsk
Henrik Jönsson, VD för Norrskog Wood Products 
Marie Simonsson, ledamot i Norrskogs styrelse
Björn Skogh, utvecklingschef i Norrskog

Styrelsen har under året haft tre protokollförda 
sammanträden.

Stående från vänster Björn Skogh, Jan Fryk, Henrik Jönsson och Marie Simonsson. 
Sittande från vänster Per-Ove Bäckström, Janne Björck och Charlotte Bengtsson.
Stående från vänster Björn Skogh, Jan Fryk, Henrik Jönsson och Marie Simonsson. 
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Beviljade PROJEKT-
ANSLAG UNDER ÅR 2012
Under året har stiftelsens styrelse beviljat anslag till 
följande projekt:

Timmer – Råvaran och förädlingen. En film om   
timmer, från skog till färdig produkt
Beviljat anslag: 40 000 kronor
Projektledare: SLU, Mats Nylinder

I filmen ”Timmer – råvaran och förädlingen” ska framförallt 
den operativa driften belysas. Det främsta målet är att 
filma hanteringen och processen vid de svenska sågver-
ken, men filmen ska också belysa trädens egenskaper, 
avverkning, transport, mätning, sortering och lagring m m. 
Filmen ska vara av undervisande karaktär, väcka intresse 
och beskriva utvecklingen hos dagens sågverk. 

Total projektbudget uppgår till ca 640 000 kronor.

Automatiserad gallringsuppföljning och beslutsstöd 
vid gallring baserat på nya produktionsdata från 
skördare
Beviljat anslag 400 000 kronor
Projektledare: Skogforsk, Johan J Möller

Beståndsvis gallringsuppföljning syftar till att följa upp och 
förbättra kvaliteten i gallringsarbetet samt att generera 
data för uppdatering av beståndsregister. För att förbättra 
de system för uppföljning som används idag bör insatser 
inriktas mot åtgärder som ger snabbare återkoppling till 

skördarlagen och som genererar mer precisa skattningar 
av beståndsuppgifter för kvarvarande bestånd. Skogforsk 
har nyligen utvecklat metodik för beräkning av bestånds-
variabler efter gallring baserat på skördarnas produktions-
data. Metodiken har så här långt testats på ett begränsat 
datamaterial.

Projektet syftar till att utveckla och testa beslutsstöd för 
gallringsskördare som i realtid ger information om uttagen 
och kvarlämnad grundyta, gallringsstyrka och gallringskvot, 
samt att vidareutveckla och på ett rikstäckande material 
utvärdera det tidigare utvecklade systemet för automati-
serad gallringsuppföljning. 

Total projektbudget uppgår till ca 2,4 miljoner kronor.

Kunskapsstöd för skogsbilvägar – byggnation, 
underhåll och förvaltning 
Beviljat anslag: 100 000 kronor
Projektledare: Skogforsk, Gunnar Svensson

Projektets mål är att tillhandahålla en kunskapsplattform 
på internet med syfte att öka skogsägares, rådgivares, väg-
hållares och vägentreprenörers kunskaper om väghållning 
med hänsyn till miljö, ekonomi, funktion och allmänna 
intressen. Plattformen blir en del av rådgivningssajten 
Kunskap Direkt och kommer att behandla projektering, 
byggande, drift och underhåll av vägar samt förvaltning av 
vägar i samfälligheter och föreningar. I plattformen ingår 
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Beviljade PROJEKT-
ANSLAG UNDER ÅR 2012

interaktiva kalkylhjälpmedel för vägbåtnad och vägbygg-
nad. Parallellt framställs en tryckt handledning om drift och 
underhåll av skogsbilvägar.

Total projektbudget uppgår till ca 1,1 miljoner kronor.

On-line värdeoptimering i såglinje 
Beviljat anslag: 520 000 kronor
Projektledare: SP Trä, Fredrik Persson

SP Trä har utvecklat ett system kallat Kvalitet On-Line för 
kvalitetssortering av timmer i sågverk. Systemet mäter 
yttre parametrar på stockar och nyttjar multivariat analys i 
bedömningen av stockens kvalitet och vilken stocktyp den 
tillhör (topp-, mitt- eller rotstock).

Detta projekt syftar till att installera Kvalitet On-Line 
i ett sågverk och tillämpa kvalitets- och utbytes-
optimering av varje stock on-line i såglinjen för att 
maximera värdeutbytet, samt att undersöka hur 
rotreducering och barkning inverkar på kvalitetsbe-
dömningen med 3D-mätram och kvalitet On-Line.

Total projektbudget uppgår till ca 1,1 miljoner kronor.

Röntgentomografibaserad hållfasthets-
optimering 
Beviljat anslag: 375 000 kronor
Projektledare: SP Trä, Johan Skog

Förutom kvistar finns det många variabler som inverkar på 
virkets mekaniska egenskaper, däribland fiberstörningar 
och densitet. För att kunna göra en så bra uppskattning 
av hållfasthet som möjligt är det nödvändigt att utveckla 
en modell som kombinerar information om så många 
styrande variabler som möjligt.

Projektets syfte är att utveckla en metod för hållfasthets-
optimering av svensk gran på stocknivå baserat på den 
nya röntgentomografitekniken. Målet är att kunna höja 
utbytet av höghållfast granvirke samtidigt som andelen 
urlägg minskas. 

Total projektbudget uppgår till ca 900 000 kronor.
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Under året AVSLUTADE
OCH REDOVISADE PROJEKT
Under år 2012 har två projekt slutförts och redovi-
sats. Rapporterna redovisas även på hemsidan 
www.norrskogstiftelse.se. 

Pettersson, F. 2012. Ökad kunskap om röjningens 
lönsamhet i privatskogsbruket – Revision av beräk-
ningsverktyget Röjningsanalys. Skogforsk. Stencil
Beslutsstödet Röjningsanalys är ett interaktivt, webbaserat, 
datorprogram på Kunskap Direkt www.skogforsk.se/verktyg, 
som räknar på ungskogsröjningens ekonomi. Programmet 
lanserades första gången år 2000, och hade fram till 2011 
bara genomgått smärre uppdateringar av virkespriser och 
liknande. Programmet utgör en viktig del av blocket om   
röjning på Kunskap Direkt.

Den nya versionen, lanserad 2012, innehåller ett flertal 
förbättringar. En del är inte direkt synliga för användaren, 
som exempelvis de nya ungskogsfunktionerna. Andra är 
mer uppenbara, som att programmet nu belyser röjningens 
ekonomi hela vägen till slutavverkning. 

Såväl den ursprungliga som den nya versionen är utar-
betad i samarbete mellan Skogforsk och SLU. Revisionen 
av programmet har i huvudsak bekostats av Skogsägarna 
Norrskogs Forskningsstiftelse, med stödfinansiering från 
Skogforsk.

Ziethen, R. 2012. Maskinell hållfasthetssortering - 
De visuella urläggens styvhetsfördelnings inverkan 
på det ekonomiska värdet av sorteringsresultatet. 
SP Trä. SP Rapport 2013:06. 
Maskinell hållfasthetssortering innebär att man oförstörande 
mäter en egenskap, ofta styvheten; som man kan använda 
för att uppskatta hållfasthet, styvhet och densitet hos virket. 
Den i maskinen uppmätta egenskapen benämns ofta 
IP-värde (Indicating Property). För att få klassa det sorterade 
virket som konstruktionsvirke måste maskinens sorterings-
resultat kompletteras med en visuell bedömning av virket 
med avseende på de defekter som maskinen inte kan 
mäta, i första hand formfel, sprickor, röta och toppbrott.

I Sverige används inställningsvärden för olika hållfasthets-
klasser (benämns C-klasser) eller kombinationer av klasser 
som bestäms vid en inledande provning och som sedan 
inte ändras över tid. Dessa värden baseras på en jämförelse 
mellan kraven på olika hållfasthetsklasser och resultatetefter 
sortering och provning. Det innebär att man vid sortering av 
flera klasser samtidigt kan anpassa inställningsvärdena efter 
det utfall man önskar i de olika klasserna. Maximalt utfall i 
högsta klassen innebär också att andelen urlägg ökar. För 
klasserna C24 och lägre är oftast den visuella komplette-
ringssorteringen den dominerande orsaken till nedklassning 
till urlägg. 

Projektets primära syfte var att undersöka om det virke som 
klassas ned på grund av den visuella tilläggssorteringen 
också har en lägre hållfasthet och styvhet än det övriga 
virket. I så fall är det inte ekonomiskt lönsamt att optimera 
inställningsvärden för att få en låg andel rejekt från maski-
nen. De virkesstycken med låga IP-värden, och därmed 
också låg hållfasthet och styvhet, kommer i så fall i hög grad 
att sorteras bort i alla fall och utfallet i den högre klassen blir 
onödigt lågt.

Studien, som genomfördes på ett års produktion vid ett 
hyvleri och omfattade ca 400 000 virkesstycken, gav 
följande resultat:
•	Fördelningen	av	sorteringsmaskinens	uppmätta	IP-värden	

skiljer sig mellan det material som klarar den visuella 
tilläggssorteringen och det material som blir nedklas-
sat på grund av de visuella tilläggskrav som ställs på det 
sorterade materialet. Skillnaden är sannolikt inte så stor 
att den innebär någon ekonomisk eller praktisk skillnad 
om man tar hänsyn till den när inställningsvärden för en 
kombination av hållfasthetsklasser till en sorteringsmaskin 
ska optimeras.

•	En	kompletterande	analys	visar	att	virkestjockleken	inte	
tycks ha någon inverkan på IP-värdenas fördelning, dvs 
det går inte att se att det skulle vara en skillnad i styrka, 
styvhet och/eller densitet mellan olika virkestjocklekar. En 
viss skillnad, om än inte statistiskt säkerställd, kan ses för 
virkesbredden framför allt på brett virke, min 195 mm.
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Under året AVSLUTADE
OCH REDOVISADE PROJEKT

Seminarier
OCH KUNSKAPSFÖRMEDLING
I stiftelsens förordning anges att förmedling av 
forskningsresultat ska vara en viktig och integrerad 
del av stiftelsens verksamhet.

Hyggesfritt skogsbruk/kontinuitetsskogsbruk
Norrskogs Forskningsstiftelse arrangerade i slutet av 
september en exkursion och utbildningsdag om konti-
nuitetsskogsbruk och hyggesfritt skogsbruk i skogarna 
runt Östersund. Föreläsare från Skogsstyrelsen, Svenska 
Naturskyddsföreningen (SNF), Sveaskog och Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) medverkade och deltagarna fick 
en bra beskrivning av möjligheterna att bedriva kontinuitets-
skogsbruk i mellannorrland.

De slutsatser som drogs under dagen var
•		Den	största	utmaningen	vid	hyggesfritt	skogsbruk	är	att	

få långsiktig lönsamhet. En samlad bedömning är att 
kontinuitetsskogsbruk i gran ger cirka 40 % lägre nuvärde 
jämfört med trakthyggesbruk. 

•		Kontinuitetsskogsbruk	är	inte	lämpligt	i	
 bestånd med tall, björk och andra ljus-
 krävande trädslag. Naturlig föryngring av tall är 

dock ofta en bra metod. 
•	Från	naturvårdssynpunkt	finns	både	för-	och	

nackdelar med hyggesfritt skogsbruk. Det 
avgörande för hur naturvärden kommer att 
utvecklas är inte skogsskötselsättet utan 
omfattningen av och kvaliteten på naturhän-
synen. Hyggesfritt skogsbruk är inte i sig själv 
en garanti mot artutarmning.

•	Det	viktigaste	ur	ett	skogsägarperspektiv	är	
att markägaren själv inom lagens ramar har 
rådighet att besluta hur hon/han vill sköta 
skogen och har tillgång till fakta inför sitt 
beslut.
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År Beviljade anslag Utbetalda medel Räntor och utdelning

1996 1 313 000  0 797 855

1997 502 000 977 705 450 191

1998 1 765 000 954 144 591 441

1999 1 352 600 1 375 917 755 555

2000 4 146 000 2 139 297 710 676

2001 2 046 341 2 876 225 880 533

2002 525 000 1 890 579 352 798

2003 1 110 000 823 500 563 481

2004 2 140 000 904 000 306 182

2005 931 000 1 441 639 299 572

2006 2 440 000 1 132 183 244 746

2007 500 000 1 194 455 17 683

2008 100 000 836 684 293 647

2009 500 000 418 000 108 141

2010 940 000 250 000 179 665

2011 500 000 914 000 239 906

2012 1 535 000 781 510 226 661

Totalt 22 345 941 18 909 838 7 018 734

STIFTELSENS förmögenhet

ANSLAGNA MEDEL 1996-2012

Skogsägarna Norrskog donerade 15 miljoner kronor 
år 1995 och ytterligare 5 miljoner år 2007. Vid årets 
slut uppgick stiftelsens redovisade egna kapital till 
12,8 miljoner kronor.

Kapitalförvaltningen har skett i egen regi i samarbete med 
Handelsbanken. Marknadsvärdet av stiftelsens värde-
papper uppgick till 15,3 miljoner kronor vid årets början 
och till 15,0 miljoner kronor vid årets utgång.

Under åren 1996-2012 har stiftelsen beslutat om
anslag, betalat ut beviljade medel samt erhållit
räntor och utdelning enligt följande (kronor). 
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2008-2012 

Hannrup, B. och Jönsson, P. 2009. Utvärdering av 
sågmotorn F11-iP med avseende på uppkomsten 
av kapsprickor – en jämförande studie. Skogforsk. 
Arbetsrapport nr 708 2010. 

Hannrup, B. och Lundgren, C. 2011. Utvärdering av 
Skogforsks nya barkfunktioner för tall och gran – en 
uppföljande studie. Skogforsk. Arbetsrapport nr 762 
2012.

Oja, J. 2008. Utveckling av on-line-mätning av gran-
kärna samt produktionsoptimering. SP Trätek. Stencil.

Pettersson, F. 2012. Ökad kunskap om röjningens 
lönsamhet i privatskogsbruket – Revision av beräk-
ningsverktyget Röjningsanalys. Skogforsk. Stencil. 

Sandberg, K. 2008. Kärnved av gran. SP Trätek. 
SP Rapport 2008:39.

Sandberg, K. 2008. Utomhusexpo-
nering av gran, Resultat av visuell 
besiktning, vikt- och sprickförändring 
under 5,5 års utomhusexponering.  
SP Trätek. SP Rapport 2008:46. 
(Doktorsavhandling vid Luleå Tekniska 
Universitet, se nedan )

Skog, J. 2008. Detektering av kåd-
låpor i stockar med hjälp av röntgen 
– förstudie. SP Trätek. Stencil. 

Wamming, T. 2011. Konditioneringsmetod för vand-
ringstorkar. SP Rapport 2011:24. 

Witzell, L. 2009. Slutredovisning Outsourcingprojekt. 
Witzell Project AB. Stencil. 

Ziethen, R. 2012. Maskinell hållfasthetssortering - 
De visuella urläggens styvhetsfördelnings inverkan 
på det ekonomiska värdet av sorteringsresultatet. 
SP Trä.  SP Rapport 2013:06.

Doktorsavhandling
Sandberg, K. 2009. Norway Spruce Heartwood, 
Properties related to outdoor use. Luleå Tekniska 
Universitet.

STIFTELSENS förmögenhet

ANSLAGNA MEDEL 1996-2012

RAPPORTförteckning

ekniska 
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