Forskningsrådet Formas och Skogforsk och kallar till seminarium inom
Skogsföryngringsprogrammet 2006-2009
- Lägesrapporter och redovisningar i slutfasen.
Tid: 25 mars, 2010 kl 09:00 – 16:30
Plats: Skogforsk, Uppsala Science Park
Forskningsrådet Formas och Skogforsk har under åren 2006 – 2009 gemensamt
finansierat ett program för forskning, utveckling och forskningskommunikation inom
området skogsföryngring. Totalt var det nio olika projekt som valdes ut och beviljades
medel för att bidra till det kunskapsbehov som behövs för de skogliga sektorsmålen 2010
och skogsnäringens målbild (se nedan)
Bakgrund
Förbättrad produktivitet och kvalitet i skogsvårdsarbetet är ett område med behov av
såväl ny kunskap samt hur man bättre tillämpar befintlig kunskap. Bättre föryngringar
och ungskogsskötsel är också en viktig del av i Skogsstyrelsens skogliga sektorsmål för
2010. Efter stormen Gudrun i januari 2005, har det tydliggjorts att särskilt de tidiga
faserna i skogsskötseln, etablerings – och ungskogsfasen är kritiska för den mogna
skogens olika kvaliteter och produktionsförmåga.
Formas och företrädare för svensk skogsnäring kom 2005 överens om en gemensam
satsning på ett integrerat program för att uppnå bättre skogsföryngring avseende
produktion, naturvård och skogens andra värden. Programmet syftar till att i en
integrerad forskningskedja söka ny kunskap som via systemanalys, metodutveckling,
kommunikation och utbildning ska kunna implementeras i det praktiska skogsbruket.
Programmets löptid var 4 år med starttidpunkt januari 2006. Projektets har finansierats
med 12 MSEK från vardera parten, det vill säga en total budgetram på 24 MSEK.
Skogsnäringen har mot ovanstående bakgrund formulerat följande operativa mål att uppfyllas
senast 2010:
Väsentligt ökad föryngringskvalitet med minst 90 procent godkända skogsföryngringar
enligt SVL kravnivå och SKS sektorsmål 2010.
Förbättrad natur- och miljöhänsyn med beaktande av såväl generella som
regionala/lokala målkriterier.
20 procent sänkta skogsvårdskostnader i föryngringskedjan fram till första gallring.
Reducerat akut röjningsbehov enligt SKS sektorsmål 2010 som anger att mindre än
700.000 ha vid denna tidpunkt skall klassas som akut röjningsbehov.

Program för den 25 mars, 2010
08:30 – 09:00 kaffe
09:00 Presentation av Skogsföryngringsprogrammet – bakgrund och mål.
(Formas/Skogforsk och skogsnäringen) följt av presentationer från projekten (ca
20+5min/projekt)
09:30 Förökning av tall via somatiska embryon (projektledare Sara v Arnold / SLU)
09:55 Miniplantor :
– ett nytt skogsföryngringsystem (projektledare Anders Lindström /Högskolan Dalarna)
– ny möjlighet för integrerad snytbaggekontroll (projektledare Bo Långström /SLU)
10:45 Kvävestatus och biomassa-allokering i trädplantor- nyckelfaktorer för plantors
överlevnad och tillväxt i fält (projektledare Torgny Näsholm /SLU)
11:10 Beståndsetablering och ungskogsutveckling (projektledare Kenneth Nyström /SLU)
11:35 Stråkröjningens biologi, teknik och ekonomi (projektledare Magnus Thor
/Skogforsk)
12:00 -13:00 Lunch
13:00-13:50 Markberedning
- Utveckling av inversmarkberedning (projektledare Lars-Göran Sundblad /Skogforsk )
- Nitratutlakning efter slutavverkning och markberedning - inkluderande
inversmarkberedning och harvning (projektledare Lars Högbom /Skogforsk)
13:50 Kunskapsförmedling för bättre skogsföryngring (projektledare Erik
Viklund/Skogforsk)
14:15 – 14:45 Vad blir nästa steg?
14:45 -15:00 Kaffe
(15:00-16:00 träffas projektledare och finansiärer angående utvärderingen av
programmet)
Seminariet är kostnadsfritt och anmälan till görs via E-post till:
Inger Petré, Skogforsk ( inger.petre@skogforsk.se ), uppge namn, organisation och
eventuella kostförbehåll. Senast 2010-03-19
Övrig information av Jan Svensson, Forskningsrådet Formas, tel. 08-775 4051.

