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Förord
Övergången till ett tjänstesamhälle öppnar nya 
vägar för skogsindustrin. Det kan vara både nya 
tjänster och andra typer av stöd som kommer att 
efterfrågas. Forskningen bör ligga i takt med, men 
helst leda utvecklingen och här har Norrskogs 
Forskningsstiftelse en viktig roll att fylla.

stiftelsen ska värna om mellannorrlands privata skogs-
ägares kommande behov inom skog, skogsindustri och 
bioenergi.

För näringen, landsbygden och samhällsutvecklingen växer 
helt nya forskningsområden fram. Våra vanor har och 

kommer att förändra förädlingen av råvaran och de 
produkter som tas fram. Ur ett forskningsperspektiv 

innebär detta att forskningen även fortsättnings-
vis kommer att få en än mer viktig roll.

norrskogs Forskningsstiftelse har här en 
roll att fylla och vi har under året anpassat 

vårt arbetssätt för att möta dessa krav. några 
exempel är att vi närmat oss andra stiftelser 

med liknande inriktning, att vi ordnat semina-
rium på temat skogen som resurs med hundra-

talet besökande, och att vi utvecklat vårt 
bedömningsförfarande.

Jag gläds även detta år över alla de intressanta ansök-
ningar vi mottagit, där flera ansökningar bidrar till och 
kommer att bidra till att föra skogsbranschen framåt i nya 
former.
 genom att premiera modern forskning ska stiftelsen 
påverka och påskynda utvecklingen av att höja värdet på 
privata skogsägares skog.
 
stiftelsens inriktning är att främja lönsamheten i familje-
skogsbruket 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 även i år på följande sidor i 
denna skrift.

Det är min övertygelse att vi även under 2014 kommer 
att fortsätta att attrahera forskningsprojekt som bidrar till 
sveriges välfärd och jag ser därför tillsammans med resten 
av styrelsen fram emot ett spännande år även 2014.

Janne Björck
ordförande
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Norrskogs Forskningsstiftelse ska med sin verksamhet 
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 finansiä rer, vilket även kan innefatta högriskprojekt
• finansiera målorienterade projekt som ger snabba resultat 

med tillämp ning som mål
• välja bästa möjliga FoU-kompetens inom och utom Sverige, 

varvid främst beaktas utförarnas förmåga att fullfölja projek-
ten fram till tillämpning 

• i sin anslagsgivning positivt påverka struktur och kompetens-
uppbyggnad 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 represen tera Skogsägarna 
Norrskog. Tre ledamöter bör företrädesvis rekryte-
ras från skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet och bransch forskningsinstitut. 

Styrelsen har under år 2013 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.

Från vänster: Jan Fryk, Henrik Jönsson, Marie Simonsson, Per-Ove Bäckström, 
Janne Björck, Björn Skogh och Charlotte Bengtsson.
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Beviljade projekt-
anslag Under år 2013
Under året har stiftelsens styrelse beviljat anslag till 
följande projekt:

Samverkan mellan renskötsel och skogsbruk i en 
fjällsameby

Beviljat anslag: 100 000 kronor
Projektledare: skogforsk, staffan Berg

i renskötselområden bedrivs renskötsel i samverkan eller 
konkurrens med skogsbruk och andra areella näringar. syftet 
med projektet är att utvärdera effekterna av förändringar av 
olika skogsbruksåtgärder på rennäringen inom njaarke fjäll-
sameby med hjälp av ekonomiska, sociala och miljömässiga 
indikatorer.  analysen kommer att använda erfarenheter 
och metoder från projektet norra tosia, som utvärderade 
effekter av förändring av skogsskötseln för skogsbruket och 
rennäringen inom sveriges sydligaste skogssameby Malå.

norrskogs Forskningsstiftelse delfinansierar projektet, som 
totalt uppgår till 600 000 kronor.

Kan förhöjda mängder av granvindfällen på land-
skapsnivå, som understiger skogsvårdslagens 
gränsvärden, leda till barkborreutbrott

Beviljat anslag: 393 000 kronor
Projektledare: slU, Martin schroeder

Det är ett välkänt faktum att utbrott av granbarkborre kan 
uppkomma efter stora stormfällningar när skogsbruket inte 
hinner upparbeta de stormfällda träden i tid. Det som vi 
inte vet är dock hur mycket vindfällen som kan ligga kvar i 
skogen på landskapsnivå innan vi riskerar att få ett utbrott. 

studien ska besvara följande frågeställningar för Väster-
norrlands län:
• Hur stor andel av vindfällena utnyttjas av granbarkborren 

och andra borrar under den andra sommaren efter en storm?
• Vilken förökningsframgång har granbarkborren i vind-

fällena under andra sommaren?

• Hur påverkas granbarkborrens förökningsframgång av 
andra arter av barkborrar i samma träd?

• Hur ser sambandet ut mellan mängd koloniserade vind-
fällen och risk för utbrott under det följande året på både 
beståndsskala och för hela Västernorrland?

• Om ett nytt utbrott startar 2014 kommer då den större 
dubbelögade bastborren vara inblandad igen som den 
var under åren 2009-2012?

Analys av störningar i träindustriella flödeskedjor – 
inverkan på produktion och planeringsstrategier  

Beviljat anslag: 400 000 kronor
Projektledare:  skogforsk, Magnus thor

skogliga, träindustriella värdekedjor uppvisar ofta osäker-
heter, som avspeglas i störningar och lagerproblem. Ökad 
kunskap om dessa störningar, samt metoder att förebygga 
och hantera dem, leder till ökad kundnytta och lönsamhet. 
Utveckling av teknik och olika it-system har lett till, var för 
sig, effektiva verksamheter (avverkning, transporter, en-
skilda processer). Mindre resurser har avsatts till att belysa 
och effektivt samordna de olika verksamhetsstegen. 

Projektet är ett delprojekt inom ramen för industridok-
torandarbete: ”Värdeskapande, effektivitet och integration 
i träindustriella försörjningskedjor – mätetal och bedöm-
ningsmått”.

norrskogs forskningsstiftelse delfinansierar följande delstudier

•  Analys av störningar i flödeskedjor och deras inverkan på 
produktion och flöde

•  Utveckling av planeringsstrategier, åtgärder och metoder 
för att minimera, eliminera eller hantera störningarna.
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Under året avslUtade
och redovisade projekt
Under år 2013 har tre projekt slutförts och 
redovisats. Rapporterna redovisas på hemsidan
www.norrskog.se/stiftelsen 

Hannrup, B., Andersson, A., Larsson, J., Sjöberg, J., 
och Johansson, A. 2012. Beröringsfri diametermät-
ning i skördare – utveckling av skräpreducerande 
skydd. Skogforsk.  Arbetsrapport nr 815.
en bra längd- och diametermätning i skördaraggregat 
är avgörande för att skogsbruket ska kunna leverera de 
stockfördelningar som sågverken beställer. idag mäts stock-
diametern med berörande teknik, men en övergång till be-
röringsfri teknik har potential att öka såväl mätnoggrannhet 
som matningshastighet. tidigare studier har dock visat att 
mängden flygande skräp mellan sensorer och stam måste 
minskas för att beröringsfri teknik ska kunna användas.

Det övergripande syftet med projektet var att utveckla 
skydd som minskar mängden skräp mellan sensorer och 
stam samt att utvärdera dessa. För att studera skyddens 
effekt utvecklades ett kamerasystem där linjelaser och 
leD-lampor utgjorde belysningen. kamerasystemet var 
monterat mellan de övre kvistknivarna och matarvalsarna.

Datainsamling genomfördes vid tre testtillfällen under av-
verkning i produktionsmiljö. 

Projektet har genererat följande huvudresultat:

För gran gav de utvärderade skydden en tydlig skräpre-
ducerande effekt där skyddseffekten ökade med ökande 
storlek på skyddsplåtarna vid de övre rörliga kvistknivarna. 
För de största skyddsplåtarna vid kvistknivarna var skräp-
förekomsten en fjärdedel av referensalternativet utan 
skyddsplåtar vid kvistknivarna.

För tall var den skräpreducerande effekten av skydden lägre 
än för gran. För de två största skyddsplåtarna var skräpfö-
rekomsten lägre än för referensalternativet men det var 
enbart skillnaden mellan den näst största skyddsplåten och 

referensalternativet som var statistiskt säkerställd.
skillnaderna mellan trädslagen kan förklaras av skyddens 
utformning i kombination med att sammansättningen av 
skräpfraktioner varierade mellan trädslagen. skydden var 
framförallt utformade för att styra undan skräp som färda-
des utanför kvistknivarna. För tall dominerade skräpfrak-
tioner vilka huvudsakligen färdades innanför kvistknivarna. 
För gran däremot utgjordes skräpsammansättningen till en 
betydande del av skräp som färdades utanför kvistknivarna 
och därmed styrdes bort av skyddsplåtarna vid kvistkni-
varna.

sammanfattningsvis har projektet gett ökad kunskap 
kring skräpsituationen i skördaraggregat. Den detaljerade 
kunskapen om färdvägarna för de dominerande skräpfrak-
tionerna in i området mellan sensorer och stam bör t ex 
vara speciellt användbar ifall nya skydd ska tas fram. långt-
gående slutsatser kring hur den lägre skräpförekomsten 
vid körning med skydd påverkar precisionen vid diameter-
mätning är dock inte möjliga att dra utifrån materialet i vår 
studie. För detta krävs att nya försök görs under körning 
i produktionsmiljö och med ett kamerasystem som är 
optimerat för direkt diametermätning.

Nilsson, U. (red.) (2013). Skogens skötsel. Rapport 
från Future Forests 2009-2012. Future Forests Rap-
port 2013:1. Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, 
65 sidor.

skogens skötsel är ett forskningsprogram som har pågått 
under sex år. Projektet startades 2006 som ett temaforsk-
ningsprogram och har drivits av slU. Forskningsprogram-
met har sedan 2009 ingått som en del av Future Forest. 
norrskogs Forskningsstiftelse har stöttat programmet 
sedan starten med 100 000 kronor per år.

nedan redovisas vilka delprojekt som ingår i rapporten. 
rapporten i sin helhet finns att ladda ner på stiftelsens 
hemsida. www.norrskog.se/stiftelsen.
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Under året avslUtade
och redovisade projekt

Röjning
Delprojektet om röjning har sökt svar på frågor om röj-
ningens effekter och hur ungskogsvården bör utföras när 
hänsyn måste tas till såväl biologi, teknik som ekonomi. 
Data från äldre röjningsförsök har kunnat utnyttjas för vissa 
frågor, medan andra har krävt etablering av nya försök. 
studierna berör områden som lövröjning i planterade 
granungskogar, röjning i täta naturliga föryngringar av tall, 
röjning i heterogen skog samt uttag av bioenergi i sena 
röjningar.

Gallring
Delprojektet om gallring i tall och gran har utnyttjat gamla 
försök anlagda på 1960- och 70-talen för att få svar 
på frågor om hur gallringen påverkar tillväxten, trädens 
dimensioner och beståndets ekonomi. i samma försök 
kan effekter av gödsling utvärderas. i andra försök studeras 
gallringsreaktionen – när och hur mycket ett träd växer 
efter gallring.

Contorta
en stor andel av sveriges 600 000 hektar contortabestånd 
anlades på 1970- och 80-talen, och har nu nått eller är på 
väg att nå gallringsbar ålder. erfarenheterna av contorta-
gallring är dock begränsade. Delprojektet har arbetat med 
att söka svar på frågor om vilka gallringsprogram som pas-
sar för contorta, vilka utgångsförband som är lämpliga och 
hur contorta påverkas av gödsling. i uppgiften ingick också 
att utveckla biomassafunktioner för contortatall.

Björk
Delprojektet om björkens produktion syftade till att öka 
kunskapen om de två björkarternas tillväxt i olika delar 
av landet, på olika ståndorter och vid olika skogssköt-
selprogram. inom projektet utvecklades hjälpmedel för 
prognoser över beståndsutveckling, tillväxt och produk-
tion i björkskog i sverige. Frågor som studerades var hur 
björkens veddensitet, tillväxt och produktion varierar med 
ståndortsförhållanden och skötselåtgärder.

Rotröta
rotröta beräknas kosta skogsbruket ca en miljard kronor 
om året. Det finns fortfarande många obesvarade frågor 
om rotrötans omfattning, spridning och påverkan av sköt-
sel. i delprojekt om rotröta har kunskapen fördjupats bland 
annat om hur olika trädslag angrips, om de olika rotrötear-
ternas biologi och om hur rötan kan modelleras, kartläggas 
och motverkas.

Gödsling
Delprojektet om behovsanpassad gödsling tog avstamp i 
de positiva resultaten från tidigare försök med upprepad 
gödsling av gran. i projektet studerades en mängd frågor 
kring hur gödslingsintervall och sammansättning på göd-
selmedlet påverkar trädens tillväxt, vegetationen och risken 
för läckage till grundvattnet. en serie med “bolagsförsök” 
utvärderar också metoderna under praktiska förhållanden.

Skogen och klimatet
ofta framförs att en eventuell klimatförändring kommer 
att kräva förändrade skogsbruks- och skötselmetoder. 
i delprojektet skogen och klimatet görs ett försökt att 
analysera detta påstående och sätta in det i ett bredare 
perspektiv. analysen görs med ödmjukhet – kunskapsläget 
om klimatets effekter på skogsekosystemet är dåligt och 
prognoserna blir därför osäkra.

Modeller och datahantering
empiriska modeller ger forskarna möjlighet att sätta in de 
skogliga delresultaten i ett komplext sammanhang och att 
analysera hur skogen påverkas om en eller flera faktorer 
förändras. Modellerna kan också användas för att skapa 
praktiskt användbara beslutsstöd. Flera sådana har vidare-
utvecklats inom Future Forests och är allmänt tillgängliga 
via internet, både på dator och i smarta telefoner.

Nya trädslag
Delprojektet om nya trädslag har haft fokus på douglas-
gran, en nordamerikan med eftertraktat virke och med 
potential att bli ett viktigt inslag i det sydsvenska skogsbru-
ket. nya försök ger svar kring frågor om proveniensval och 
etablering av trädslaget. Potentialen med andra trädslag 
undersöks också genom bearbetning av data från tidigare 
anlagda trädslagsförsök, där de första etablerades i början 
av 1960-talet. Dessutom har nya försök lagts ut för att 
undersöka hur lärken växer under praktiska förhållanden. 

Nylinder, M. 2013. Film – En berättelse om svenskt 
trä. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.
Filmen är producerad i utbildningssyfte och ger en allmän 
information om trä som material och dess förädling. syftet 
är att den ska nå så många som möjligt och föryngra/
förnya intresset för skogsindustrin i stort och lyfta fram trä 
som material.  

Filmen finns tillgänglig för alla på internet; www.youtube.
se, ”en berättelse om svenskt trä” eller ”swedish wood”.
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Seminarier
och kUnskapsFörmedling
I stiftelsens förordning anges att förmedling av 
forskningsresultat ska vara en viktig och integrerad 
del av stiftelsens verksamhet.

Skogen som resurs – nya möjligheter och produkter

i början av oktober arrangerades ett seminarium i Öster-
sund på temat skogen som resurs – nya möjligheter och 
produkter. seminariet lockade ett 100-tal personer. 

Företrädare för svenskt trä, attacus Jämtlandshus aB och 
kåge sågverk informerade om globala trender, behov av 
utveckling m m och forskare vid skogforsk, sP trä, slU 
och luleå tekniska Universitet berättade om sina pågå-
ende och avslutade projekt.
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Seminarier
och kUnskapsFörmedling

stiFtelsens förmögenhet
Skogsägarna Norrskog donerade 15 miljoner kronor 
år 1995 och ytterligare 5 miljoner år 2007. Vid årets 
slut uppgick stiftelsens redovisade egna kapital till 
11,8 miljoner kronor.

kapitalförvaltningen har skett i egen regi i samarbete med 
Handelsbanken. Marknadsvärdet av stiftelsens värdepap-
per uppgick till 15,3 miljoner kronor vid årets början och 
till 12,5 miljoner kronor vid årets utgång.
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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

2013 978 000 1 185 000 318 298

totalt 23 323 941 20 094 838 7 340 673

anslagna medel 1996-2013
Under åren 1996-2013 har stiftelsen beslutat om 
anslag, betalat ut beviljade medel samt erhållit 
räntor och utdelning enligt följande (kronor). 
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2009-2013 

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.

Hannrup, B., andersson, a., larsson, J., sjöberg, J., 
och Johansson, a. 2013. Beröringsfri diametermät-
ning i skördare – utveckling av skräpreducerande 
skydd. skogforsk.  arbetsrapport nr 815.

nilsson, U. (red.) (2013). skogens skötsel. rapport 
från Future Forests 2009-2012. Future Forests rap-
port 2013:1. sveriges lantbruksuniversitet,
Umeå, 65 sidor.

Pettersson, F. 2012. Ökad kunskap om röjningens 
lönsamhet i privatskogsbruket – revision av beräk-
ningsverktyget röjningsanalys. 
skogforsk. 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. 
stencil.

Doktorsavhandlingar
sandberg, k. 2009. norway spruce Heartwood, 
Properties related to outdoor use. luleå tekniska 
Universitet.

anslagna medel 1996-2013 rapportförteckning
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