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Stiftelsen Skogssällskapet, 15 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 angelägna projekt om skogshushållning och 

naturvård.  

 

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  

Ansökan om medel till anslagskategorierna ”Forskning och kunskapsutveckling” och 

”Kommunikation och kunskapsspridning” sker i två steg; Steg 1 och Steg 2. För närmare 

ansökningsinstruktioner, läs ”Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående 

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

 

 

Närstående stiftelser 

Stiftelsen Petersson-Grebbe  
www.petersson-grebbe.skogssallskapet.se 

Ingen utlysning år 2015. 

 

Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning,  

3 miljoner kr 
www.wingquist.skogssallskapet.se    

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”. 

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

 

Stiftelsen Stina Werners fond 
www.stinawerner.skogssallskapet.se 

Ingen utlysning år 2015. 

 

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

Ingen utlysning år 2015. 
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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 18/9 2015 16/10 2015 Dec-15 

Skogssällskapet, steg 2 4/12 2015 8/1 2016 Mars-16 

Wingquists stiftelse 18/9 2015 11/11 2015 Dec-15 

 

 

Vid frågor, kontakta: 

Stiftelsen Skogssällskapet:  

Hanna Triumf 

hanna.triumf@skogssallskapet.se eller 018-50 20 10. 

 

Lotta Möller 

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

 

 

Välkommen med ansökan! 

 

 

Göteborg, september 2015 

Stiftelsen Skogssällskapet 

med närstående stiftelser 

 
Svante Scherman 

Koncernchef 
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