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Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser 

Totalt: ca 21 miljoner kr 

Närstående stiftelser: 
  

Stiftelsen Petersson-Grebbe  

  
Hildur och Sven Wingquists 

stiftelse för skogsvetenskaplig 
forskning 

1,75 miljoner kr 

  
Stiftelsen Stina Werners fond 

500 000 kr 

  
Stiftelsen Anna och Gunnar 
Vidfelts fond för biologisk 

forskning 

Stiftelsen Skogssällskapet 
19 miljoner kr 

Forskning & 
kunskapsutveckling 

Kommunikation & 
kunskapsspridning 

Naturvägledning, friluftsliv 
& integration 
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Stiftelsen Skogssällskapet, 19 miljoner kr 
www.skogssallskapet.se 

Stiftelsen Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som verkar för hållbar utveckling av skog och mark. 

Ett av stiftelsens verktyg för att uppfylla detta ändamål är att finansiera forskning och annan 

kunskapsutveckling om skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet är en av Sveriges största privata 

finansiärer av skoglig forskning och ger vanligtvis anslag årligen. 

Anslagskategorier 

Forskning och kunskapsutveckling 

Stiftelsen Skogssällskapet finansierar i första hand behovsmotiverad forskning och kunskapsutveckling. 

Skogssällskapet finansierar projekt om skogshushållning och naturvård. För första gången i år utlyses även 

två postdoktorala bidrag. De två bidragen ges till projekt inom: 

 Hållbart, klimatanpassat skogsbruk. 

 Skogens samhällsnyttor och sociala värden. 

Kommunikation och kunskapsspridning 

För att sprida forskningsresultat och befintlig kunskap behövs kommunikation som är anpassad för olika 

målgrupper. Syftet med att finansiera denna typ av projekt är att forskningsresultat och kunskap ska nå 

fram till, och komma till nytta för, avnämarna och att främja allmänhetens kunskap om och vistelse i skog 

och mark. 

Naturvägledning, friluftsliv och integration 

För att främja bredare gruppers kännedom om och intresse för skog, och för att uppmuntra fler till 

vistelse i skog och mark, anslås medel till projekt inom naturvägledning, friluftsliv och integration. 

Naturvägledning innefattar allt som syftar till att underlätta för människor att uppleva och utveckla sin 

kunskap, sina tankar och sin känsla kring naturen och kulturlandskapet. Friluftsliv innefattar alla typer av 

utomhusvistelse och aktivitet i skog och mark, inte minst i tätortsnära natur, där skogens sociala värden är 

som störst. Skogens sociala värden skapas av människans upplevelser och består av många värden, 

exempelvis hälsa, livsmiljö, kunskap, friluftsliv, upplevelsevärden, turism, lek, inspiration och kulturarv. 

Integration handlar om att göra skogen tillgänglig för fler för såväl naturupplevelser som arbetsplats och 

att använda skogen som mötesplats för olika grupper i samhället. Projekt som handlar om 

naturupplevelser, naturturism, rekreation och utomhuspedagogik passar också in i denna kategori. 

Projekten kan ha tillämpad och operativ karaktär och anknytning till universitet eller lärosäte är inte 

nödvändigt. 

Ansökan 

Ansökan om medel till ovanstående anslagskategorier sker i två steg; Steg 1 och Steg 2. För närmare 

ansökningsinstruktioner, läs ”Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser” 

som finns att ladda ner här. 

Närstående stiftelser 

Stiftelsen Petersson-Grebbe 

www.petersson-grebbe.skogssallskapet.se 

Ingen utlysning 2017. 

Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning, 1,75 miljoner kr 
www.wingquist.skogssallskapet.se 

http://www.skogssallskapet.se/
https://www.skogssallskapet.se/forskning--utveckling/sok-anslag.html
http://www.petersson-grebbe.skogssallskapet.se/
http://www.wingquist.skogssallskapet.se/
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Stiftelsen har som ändamål att främja skogsvetenskaplig försöks- och forskningsverksamhet med 

anknytning till fastigheten Remningstorp i Västergötland. För närmare ansökningsinstruktioner, läs 

”Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser” som finns att ladda ner här. 

Stiftelsen Stina Werners fond, 500 000 kr 
www.stinawerner.skogssallskapet.se 

Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom skogsbruk, jordbruk 

samt naturvård. För närmare ansökningsinstruktioner, läs ”Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet 

och närstående stiftelser” som finns att ladda ner här. 

Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning 
www.vidfelt.skogssallskapet.se 

Ingen utlysning 2017. 

Vem kan ansöka om medel från Stiftelsen Skogssällskapet och 
närstående stiftelser?  
Alla som tillhör universitet, högskolor, forskningsinstitut, lärosäten och organisationer (gärna med 

anknytning till universitet och högskolor) inbjuds att söka medel från dessa stiftelser. Utlysning av medel 

görs utifrån varje stiftelses ändamål och inriktning. För ytterligare information om respektive stiftelse; se 

webbadresser enligt ovan. 

Tidtabell för anslagsprocessen 
 Utlysning Sista ansökningsdag Beslut 

Skogssällskapet Steg 1 14/9-2017  12/10-2017 Dec-17 

Skogssällskapet Steg 2 7/12-2017  14/1-2018 Mars-18 

Petersson-Grebbe Ingen utlysning 2017 

Wingquists stiftelse 14/9-2017  10/11-2017 Dec-17 

Stina Werners fond 15/9-2017  17/11-2017 Dec-17 

Vidfelts fond Ingen utlysning 2017 

Om frågor, kontakta: 
Stiftelsen Skogssällskapet:  

Lotta Möller 

lotta.moller@skogssallskapet.se eller 018-50 25 54. 

 

Maria Nord 

maria.nord@skogssallskapet.se eller 018-30 01 65. 

 

Välkommen med ansökan! 

 

Göteborg, september 2017 

Stiftelsen Skogssällskapet med närstående stiftelser 

 

 

Calle Nordqvist 

Koncernchef 

https://www.skogssallskapet.se/forskning--utveckling/sok-anslag.html
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