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1. Förord

Det här är en handbok som riktar sig till dig som är sökande eller granskare till Stiftelsen
Skogssällskapets och närstående stiftelsers utlysningar. Både du som ansöker och granskar ombeds
läsa den del av handboken som omfattar den stiftelse du är intresserad av, för att få en bra insikt i
inriktning, verksamhet, utlysning och bedömningsgrund.

Vi hoppas att denna skrift ska ge dig ett bra grund för ett gott arbete med din ansökan eller
granskning!

2. Stiftelsen Skogssällskapet

2.1 Om Stiftelsen Skogssällskapet

2.1.1 Idégrund och inriktning
Stiftelsen Skogssällskapet verkar för hållbar utveckling av skog och mark vilket inkluderar
ansvarstagande för skogshushållning, naturvård och sociala värden. Dessa begrepp inbegriper
ekonomi, miljö- och kulturvärden samt människor som rör sig, jagar, plockar svamp, idkar friluftsliv,
lever och verkar i och kring skogen och marken.

Stiftelsen ska enligt stadgarna:

o Främja skogshushållning och naturvård
o Utveckla produktionsduglig skogsmark
o Stödja skoglig forskning och utveckling
o Medverka till att naturens egenart och landskapets skönhet bevaras och framhävs
o Medverka i förvaltning av naturminnen och reservat
o Bistå kommuner och andra i att åt allmänheten bevara för friluftslivet värdefulla uppehålls-

och strövområden.

Skogssällskapets svenska förvaltnings- och produktionsverksamhet är certifierad enligt ISO 14001,
FSC® (FSC-C017993) och PEFC™. Att certifiera skogsinnehavet är ett ställningstagande för en god
balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer i skogsbruket.

2.1.2 Verksamhet

Stiftelsens verksamhet tar sin utgångspunkt i en hållbar utveckling av skog och mark.

Förvaltning av skog och mark

Stiftelsens egen skog och mark förvaltas och utvecklas genom brukande med utgångspunkt från
stiftelsens ändamål och med krav på lönsamhet. På Skogssällskapets egen skog kan intentioner
omsättas till praktisk handling och därmed bidra till kunskapsutveckling, dels genom skogsskötsel och
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naturvårdsinsatser, dels genom att den egna skogen används för fältförsök. Målanpassad
skogsförvaltning är Skogssällskapets utgångspunkt och arbetssätt såväl på egen skog som på skog
som förvaltas på uppdrag av andra. Genom en kedja från målformulering via inventering, analys och
planering förvaltar Skogssällskapet skogen med utgångspunkt från ägarens önskemål.

Kapitalplacering

För att säkerställa medel för att verka i linje med stiftelsens ändamål placeras kapital i värdepapper
och fastigheter.

Kunskapsutveckling

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.

Stiftelsen äger mark för att utveckla skogsbruksmetoder och verksamhet i linje med stiftelsens
ändamål och genom en uthållig lönsamhet generera resurser till stiftelsens verksamhet. De egna
skogarna är ett viktigt redskap för att driva opinionsbildning och sprida kunskap om skog, skogsbruk
och naturvård.

Stiftelsen Skogssällskapet finansierar i första hand behovsmotiverad forskning och
kunskapsutveckling genom angelägna projekt om skogshushållning och naturvård. Syntesforskning
och kunskapsutveckling är viktiga redskap för att göra forskningsresultat tillgängliga och
nyttoskapande för avnämarna och Skogssällskapet ser därför positivt på den typen av projekt.
Syntesarbeten kan definieras på minst två sätt; antingen som förädling av redan framtaget material
eller som tvärvetenskapligt arbete som resulterar i synteser anpassade för tillämpning.

2.2 Ansökan om anslag hos Stiftelsen Skogssällskapet

Stiftelsen Skogssällskapet utlyser medel i två anslagskategorier:

o Forskning och kunskapsutveckling
o Kommunikation och kunskapsspridning

Stiftelsen Skogssällskapet beviljar projekt som är upp till tre år långa. I undantagsfall kan längre
projekt beviljas. Kontakta anslagsansvarig innan du ansöker om projekt längre än tre år.

2.2.1 Ansökan till anslagskategorin Forskning och kunskapsutveckling

Stiftelsen Skogssällskapet finansierar i första hand behovsmotiverad forskning och
kunskapsutveckling. Skogssällskapet finansierar angelägna projekt om skogshushållning och
naturvård.

Ansökan om medel till anslagskategorin Forskning och kunskapsutveckling sker i två steg; Steg 1 och
Steg 2. Ansökan till båda steg sker via Stiftelsen Skogssällskapets anslagssystem där du skapar ett
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personligt konto för att logga in i systemet här. Ansökan till Steg 2 är en utökad version av ansökan
till Steg 1 som ska beskriva projektidén.

Ansökan för Steg 1 kan utgöras av ca en A4-sida och Steg 2 av ca 10 A4-sidor om det maximala
tillåtna antalet tecken utnyttjas, fördelade på de rubriker som anges i anslagssystemet, skrivna på
svenska eller engelska. Till Steg 2 kan ansökningar komma att begäras in på engelska.

Om det under ansökan uppstår tekniska problem finns möjlighet till support via mejl. Skicka din fråga
eller synpunkt till fou@skogssallskapet.se så svarar Skogssällskapets personal så snart som möjligt på
din fråga. Support finns inte tillgänglig under helgdagar. Förteckning över supporttider vid jul- och
nyårshelger hittar du här. Vid frågor om ansökan och dess innehåll finns två kontakter på
Skogssällskapet; en anslagskoordinator och en anslagsansvarig.

Bland ansökningar som inkommit till Steg 1 görs ett urval av en beredningsgrupp på Skogssällskapet.
Huvudsökande för de utvalda ansökningarna inbjuds inkomma med en fördjupad ansökan till Steg 2.

2.2.2 Ansökan till anslagskategorin 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.

Ansökan om medel till anslagskategorin Kommunikation och kunskapsspridning sker i två steg; Steg 1
och Steg 2. Ansökan till båda steg sker via Stiftelsen Skogssällskapets anslagssystem där du skapar ett
personligt konto för att logga in i systemet här. Ansökan till Steg 2 är en utökad version av ansökan
till Steg 1 som ska beskriva projektidén.

Ansökan för Steg 1 kan utgöras av ca en A4-sida och Steg 2 av ca 10 A4-sidor om det maximala
tillåtna antalet tecken utnyttjas, fördelade på de rubriker som anges i anslagssystemet, skrivna på
svenska eller engelska. Till Steg 2 kan ansökningar komma att begäras in på engelska.

Om det under ansökan uppstår tekniska problem finns möjlighet till support via mejl. Skicka din fråga
eller synpunkt till fou@skogssallskapet.se så svarar Skogssällskapets personal så snart som möjligt på
din fråga. Support finns inte tillgänglig under helgdagar. Förteckning över supporttider vid jul- och
nyårshelger hittar du här. Vid frågor om ansökan och dess innehåll finns två kontakter på
Skogssällskapet; en anslagskoordinator och en anslagsansvarig.

Bland ansökningar som inkommit till Steg 1 görs ett urval av en beredningsgrupp på Skogssällskapet.
Huvudsökande för de utvalda ansökningarna inbjuds inkomma med en fördjupad ansökan till Steg 2.
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2.3 Bedömning av ansökningar som inkommit till Stiftelsen Skogssällskapet

Alla inkomna projektansökningar hanteras och bedöms antingen som relevanta för beredning eller
som ej relevanta. En anledning till att bedömas som ej relevant kan vara att ansökan hanterar ett
ämne uppenbart utanför Skogssällskapets verksamhetsområde eller att ansökan har formella fel eller
är ofullständigt utformad. Andra orsaker kan vara att tidigare beviljade projekt inte har genomförts
på ett sätt som är tillfyllest. Dessa ansökningar avvisas utan beredning. Beslut om sådana avslag
fattas av anslagsansvarig på Stiftelsen Skogssällskapet.

2.3.1 Bedömning av ansökningar inkomna till anslagskategorin Forskning och
kunskapsutveckling

Bedömning av ansökningar till Steg 1 och Steg 2 görs genom Stiftelsen Skogssällskapets
anslagssystem och du kan skapa ett konto och logga in i systemet här. Ansökningar inom utlysningen
tillhörande kategorin Forskning och kunskapsutveckling bedöms med avseende på projektets
vetenskapliga kvalitet, relevans och nytta samt genomförbarhet. Sökande uppmanas att relatera
ansökan till dessa kriterier. Inkomna Steg 1-ansökningar bedöms av en beredningsgrupp och
Stiftelsen Skogssällskapets styrelse fattar beslut om vilka projektansökningar som inbjuds komma
med en fördjupad ansökan till Steg 2. Huvudsökande för de utvalda ansökningarna blir då kontaktad
och får instruktioner om vad som gäller för Steg-2-ansökningar.

Vid bedömning av ansökningar till Steg 2 nyttjas en beredningsgrupp och oftast även externt anlitade
granskare. Beslut om tilldelning av medel fattas av styrelsen för Stiftelsen Skogssällskapet.

Beredningsgrupp och extern granskning

Beredningsgruppens sammansättning ses över årligen. Beredningsgruppen ska sammantaget besitta
den kompetens som krävs för att bedöma ansökningar inom respektive utlysningskategori. Den
ansvariga för anslagsverksamheten säkerställer att arbetet i beredningsgruppen sker i enlighet med
Stiftelsen Skogssällskapets ändamål och inriktning, jävs- och granskningsregler av ansökningar och i
övrigt god etik. För Skogssällskapets anslagverksamhet gäller i huvudsak den etikpolicy som Formas
utarbetat (läs mer nedan, under Jäv). Antalet och sammansättningen av beredningsgruppens
ledamöter anpassas efter den aktuella utlysningen och ledamöterna ska värdera alla
bedömningskriterierna. Som nämnts ovan kompletteras bedömningarna i Steg 2 ofta med externa
granskares utvärdering av samma kriterier. Externa granskare ska ha erfarenhet av egen forskning
eller på annat sätt vara väl insatt i forskningens villkor och forskningsläget inom aktuella områden.

Bedömningskriterier

Inkomna ansökningar bedöms enligt tre kriterier:

o Vetenskaplig kvalitet
o Relevans och nytta
o Genomförbarhet
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Ledamöter i beredningsgruppen läser alla ansökningar och poängsätter dels varje kriterium, dels
ansökans helhet. Externa granskare bedömer ansökningarna enligt samma kriterier som
beredningsgruppen.

CV kan komma att beaktas vid bedömningen varför det i anslagssystemet är obligatoriskt att ladda
upp ett CV.

Jäv

Alla granskare (beredningsgruppsledamöter och externa granskare) som är involverade i
bedömningen av ansökningar på uppdrag av Stiftelsen Skogssällskapet ska läsa och acceptera det
etiska ramverk som tillämpas innan de påbörjar sitt uppdrag (Formas etiska riktlinjer):
http://www.formas.se/PageFiles/204/Formas_Handbok_2015_10_mars.pdf).

Opartiskhet är ett grundläggande krav för det arbete som granskarna utför. Bestämmelser om jäv
finns i 11 och 12 § § Förvaltningslagen (1986:23). Jäv kan föreligga i följande fall:

o Ärendet angår granskaren eller någon närstående till denne eller då ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för granskaren eller någon närstående till denne.

o Granskaren eller någon närstående till denne är ställföreträdare för eller arbetar vid samma
institution eller företag som sökanden eller är ställföreträdare för annan som kan erhålla
synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.

o Granskaren har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med sökanden.
o Jäv föreligger också om det i övrigt finns någon särskild omständighet som kan påverka

förtroendet till en granskares opartiskhet i ärendet. Som exempel kan nämnas vänskap,
fiendskap och ekonomiskt beroende.

Granskare är skyldiga att beakta jäv och på eget initiativ redovisa om det finns eventuella
omständigheter som kan tänkas påverka dennes ställningstaganden. I de fall jäv föreligger hos
granskare tillåts vederbörande ej delta i granskning eller beslut.

2.3.2 Bedömning av ansökningar inkomna till anslagskategorin Kommunikation och
kunskapsspridning

Bedömning av ansökningar till Steg 1 och Steg 2 görs genom Stiftelsen Skogssällskapets
anslagssystem och du kan skapa ett konto och logga in i systemet här. Ansökningar inom utlysningen
tillhörande kategorin Kommunikation och kunskapsspridning bedöms med avseende på projektets
kvalitet, relevans och nytta samt genomförbarhet. Sökande uppmanas att relatera ansökan till dessa
kriterier. Inkomna Steg 1-ansökningar bedöms av en beredningsgrupp och Stiftelsen Skogssällskapets
styrelse fattar beslut om vilka projektansökningar som inbjuds komma med en fördjupad ansökan till
Steg 2. Huvudsökande för de utvalda ansökningarna blir då kontaktad och får instruktioner om vad
som gäller för Steg-2-ansökningar.

Vid bedömning av ansökningar till Steg 2 nyttjas en beredningsgrupp och oftast även externt anlitade
granskare. Beslut om tilldelning av medel fattas av styrelsen för Stiftelsen Skogssällskapet.
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Beredningsgrupp och extern granskning

Beredningsgruppens sammansättning ses över årligen. Beredningsgruppen ska sammantaget besitta
den kompetens som krävs för att bedöma respektive utlysningskategori. Den ansvariga för
anslagsverksamheten säkerställer att arbetet i beredningsgruppen sker i enlighet med Stiftelsen
Skogssällskapets ändamål och inriktning, jävs- och granskningsregler av ansökningar och i övrigt god
etik. För Skogssällskapets anslagverksamhet gäller i huvudsak den etikpolicy som Formas utarbetat
(läs mer nedan, under Jäv). Antalet och sammansättningen av beredningsgruppens ledamöter
anpassas efter den aktuella utlysningen. Ledamöterna ska värdera alla bedömningskriterier för
ansökningar till Steg 1 och 2. Vid behov utvärderas inkomna ansökningar även av externa granskare.

Bedömningskriterier

Inkomna ansökningar bedöms enligt tre kriterier:

o Kvalitet
o Relevans och nytta
o Genomförbarhet

Ledamöter i beredningsgruppen läser alla ansökningar och poängsätter dels varje kriterium, dels
ansökans helhet enligt en tregradig skala. Externa granskare bedömer ansökningarna enligt samma
kriterier som beredningsgruppen.

CV kan komma att beaktas vid bedömningen varför det i anslagssystemet är obligatoriskt att ladda
upp ett CV.

Jäv

Alla granskare (beredningsgruppsledamöter och externa granskare) som är involverade i
bedömningen av ansökningar på uppdrag av Stiftelsen Skogssällskapet ska läsa och acceptera det
etiska ramverk som tillämpas innan de påbörjar sitt uppdrag (Formas etiska riktlinjer):
http://www.formas.se/PageFiles/204/Formas_Handbok_2015_10_mars.pdf).

Opartiskhet är ett grundläggande krav för det arbete som granskarna utför. Bestämmelser om jäv
finns i 11 och 12 § § Förvaltningslagen (1986:23). Jäv kan föreligga i följande fall:

o Ärendet angår granskaren eller någon närstående till denne eller då ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för granskaren eller någon närstående till denne.

o Granskaren eller någon närstående till denne är ställföreträdare för eller arbetar vid samma
institution eller företag som sökanden eller är ställföreträdare för annan som kan erhålla
synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.

o Granskaren har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med sökanden.
o Jäv föreligger också om det i övrigt finns någon särskild omständighet som kan påverka

förtroendet till en granskares opartiskhet i ärendet. Som exempel kan nämnas vänskap,
fiendskap och ekonomiskt beroende.



8
Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser

Ansökning och granskning, utlysningsår 2015

Granskare är skyldiga att beakta jäv och på eget initiativ redovisa om det finns eventuella
omständigheter som kan tänkas påverka dennes ställningstaganden. I de fall jäv föreligger hos
granskare tillåts vederbörande ej delta i granskning eller beslut.

2.4 Stiftelsen Skogssällskapets krav på beviljade och avtalade projekt

2.4.1 Projektrapporter

Rapporteringsfrekvens

Efter att avtal undertecknats av bägge parter (bidragsgivare och bidragsmottagare) skrivs en
projektplan enligt anvisningar från Skogssällskapet. Resultatrapporter ska lämnas enligt den
överenskommelse som slutits i avtalet mellan parterna och anpassas till projektets art och
omfattning. Minst en resultatrapport i form av en slutrapport avläggs vid projektets slut.

Forskningsresultat, projektkommunikation och rapportkvalitet

Om ej annat avtalats förbehåller Skogssällskapet sig rätten att i sin verksamhet och externa
kommunikation använda rapporter och resultat från de projekt som helt eller delvis finansieras av
Sällskapet.

För att projektresultat ska nå ut till avnämare och kunna göra skillnad i praktiken krävs en aktiv och
ändamålsenlig kommunikation. Skogssällskapet värderar kommunikationsinsatser högt och ser
kommunikationen som en integrerad del av projektarbetet. En överenskommelse ska göras mellan
parterna om hur resultat och erfarenheter från projektet lämpligen kan förädlas. De
resultatrapporter som projektet genererar ska utformas i enlighet med de mallar för del- och
slutrapport som Skogssällskapet tillhandahåller. Resultatrapporten kan komma att användas vid
Skogssällskapets interna och externa kommunikation och ska vara skriven med ett formellt och
korrekt språk med fokus på resultat, anpassat för att kommuniceras populärt. Resultatrapporterna
ska även redovisa projektets status med avseende på tidplan och budget i förhållande till inlämnad
projektplan.

Kostnader för populär kommunikation ska inrymmas i den budget som medel ansöks för.

2.4.2 Rekvirering av anslag

Rekvirering av medel sker enligt en tydlig struktur som bygger på projektrapportering,
kommunikation mellan kontaktpersonen för projektet och Skogssällskapet samt Skogssällskapets
godkännande av resultatrapport. Efter att en resultatrapport har godkänts kan anslag utbetalas om
rekvisition ställs från bidragsmottagaren.

Den första rekvireringen sker när avtal undertecknats av parterna samt när projektplanen har
godkänts. Delbetalning sker efter godkänd delrapport. Slutrekvirering om 10 % av beviljade medel
utbetalas efter att slutrapport har inlämnats i tid och godkänts av Skogssällskapet.
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Medlen får disponeras under projekttiden, i enlighet med avtalad utbetalningsplan, fram till att
slutrapport godkänts.

2.4.3 Projektbilder

Skogssällskapet ska få fri nyttjanderätt, utan tidsbegränsning, till en högupplöst porträttbild på
respektive kontaktperson för de projekt som beviljas medel. Bilden ska kunna användas vid
Skogssällskapets interna och externa kommunikation. Skogssällskapet tar även gärna del av
högupplösta projektbilder med fri nyttjanderätt och utan tidsbegränsning, för publicering på
projektets presentationssida på Skogssällskapets webbplats och i annan intern och extern
kommunikation. Exempel på Skogssällskapets anslagskommunikation finns här:
https://www.skogssallskapet.se/forskning--utveckling/alla-projekt.html

2.4.4 Hur bidrag från Stiftelsen Skogssällskapet ska omnämnas

Vid publicering av resultat från projekt som Stiftelsen Skogssällskapet beviljat medel till ska det
framgå att Stiftelsen Skogssällskapet bidragit med finansiering genom omnämnande på följande sätt:
”Stiftelsen Skogssällskapet”.

2.5 Projektfaddrar

Anslagsfinansierade projekt tilldelas en så kallad projektfadder av Skogssällskapet. Syftet är att stärka
kontakten mellan Skogssällskapet och de pågående projekten och på så sätt öka nyttan av och
genomslaget för den forskning som utförs. Projektfaddern följer också upp att ingångna avtal följs.

Formerna för projektfadderskapet anpassas efter förutsättningarna i de olika projekten. Ett minimum
är att kontakt tas mellan kontaktpersonen för det aktuella projektet och projektfaddern en gång per
halvår. Vid varje kontakt stämmer man minst av:

o Uppföljning av tidsatt projektplan

o Uppföljning av budget

o Att resultatrapporter levereras till Skogssällskapet enligt avtal

o Vilka resultat eller på annat sätt intressanta fakta som kommit fram inom projektet och som
kan vara värda att lyfta fram i Skogssällskapets interna eller externa kommunikation.

Om projektet inte följer godkänd projektplan ska Skogssällskapet underrättas så snart som möjligt.

2.6 Kontakter för anslagsverksamheten på Stiftelsen Skogssällskapet

Anslagsansvarig: Lotta Möller, lotta.moller@skogssallskapet.se, 018-502554

Anslagskoordinator: Hanna Triumf, hanna.triumf@skogssallskapet.se, 018-502010
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3. Närstående stiftelser

3.1 Ansökan till Skogssällskapets närstående stiftelser

Vid ansökan till en närstående stiftelse ska ansökans första sida utgå från en komplett ifylld
ansökningsblankett enligt Bilaga 1. Blankett för ansökan. Ansökan till närstående stiftelser sker i ett
steg.

Projektet ska även beskrivas enligt följande delar:

o Bakgrund – beskrivning av den problembakgrund som motiverar projektet samt den/de
vetenskapliga infallsvinklar som projektet innehåller.

o Syfte – beskrivning av vad projektet avser att åstadkomma, gärna med koppling till
frågeställningar eller hypoteser.

o Metod – beskrivning av vetenskapliga metoder samt den typ av data som planerar att
insamlas/användas.

o Forskningsmiljö – beskrivning av vilka som kommer att medverka i projektet.

o Preliminär plan för kommunikation och nyttiggörande av projektens resultat.

o Budget och tidplan för projektet. I budgeten ska personal- respektive projektkostnader
särskiljas. Ersättning för s.k. overheadkostnader får uppgå till högst 20 %.

o Referenser.

o Se i övrigt respektive stiftelses webbplats.

o Ansökan till en närstående stiftelse ska, utöver ifylld blankett, innehålla en beskrivning enligt
ovan (max 5 sidor) samt kortfattad meritförteckning inkl. publikationer (max 2 sidor).
Ansökan ska e-postas till fou@skogssallskapet.se som ett dokument. I ämnesraden anges
vilken stiftelse ansökan avser.

3.1.1 Stiftelsen Petersson-Grebbe

www.petersson-grebbe.skogssallskapet.se (Ingen utlysning 2015.)

3.1.2 Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning

www.wingquist.skogssallskapet.se

Stiftelsen har som ändamål att främja skogsvetenskaplig försöks- och forskningsverksamhet med
anknytning till fastigheten Remningstorp i Västergötland.
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3.1.3 Stiftelsen Stina Werners fond

www.stinawerner.skogssallskapet.se (Ingen utlysning 2015.)

3.1.4 Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning

www.vidfelt.skogssallskapet.se (Ingen utlysning 2015.)
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Bilaga 1. Blankett för ansökan- Närstående stiftelser
Ansökan avser följande närstående stiftelse och belopp:

Ansökan avser följande projekt – ange rubrik samt en kortfattad beskrivning:

Huvudsökande:
Namn:
Titel:
Organisationstillhörighet:
E-postadress:
Postadress:
Telefon:

Medsökande:
Namn:
Organisationstillhörighet:

Söks medel från andra finansiärer för samma projekt – i så fall vilka?

Beräknad löptid i projektet:

Projektet sträcker sig från ÅÅÅÅ-MM till ÅÅÅÅ-MM

Projektet förväntas generera totalt X mantimmar

Huvudsökandes namn och prefekts eller annan chefs namn, ort, datum:
(OBS: Underskrift ej nödvändig i detta skede.)
Huvudsökande: Prefekt/annan chef:
Ort: Ort:
Datum: Datum:


