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Härmed utlyses medel för forskning inom skog och naturvård, 
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Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser 

Totalt: 18,8 miljoner kr 

Närstående stiftelser: 
  

Hildur och Sven Wingquists 
stiftelse för skogsvetenskaplig 

forskning 

2 miljoner kr 
  

Stiftelsen Stina Werners fond 

1 miljon kr 
  

Stiftelsen Anna och Gunnar 
Vidfelts fond för biologisk 

forskning 

800 000 kr 

Stiftelsen Skogssällskapet 

15 miljoner kr 
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Stiftelsen Skogssällskapet, 15 miljoner kr 
www.skogssallskapet.se 

Stiftelsen Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som har till ändamål att främja skogshushållning 

och naturvård. Ett av stiftelsens verktyg för att uppfylla detta ändamål är att finansiera skoglig 

forskning och därtill kopplad kommunikation och kunskapsspridning i linje med stadgarna. 

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av skoglig forskning och ger anslag årligen. 

Inriktning 

Stiftelsen Skogssällskapet finansierar i första hand behovsmotiverad forskning inom skogshushållning 

och naturvård. 

 

Stiftelsen Skogssällskapet tolkar begreppet skogshushållning som hushållning med den förnybara 

resursen skog på ett sådant sätt att skogens långsiktiga produktionsförmåga säkerställs. 

Stiftelsens tolkning av begreppet naturvård med koppling till skog och brukande av skog innebär att 

det är ett säkerställande av skogens ekologiska, sociala och estetiska värden. 
 

För att bidra till att forskningsresultat och befintlig kunskap kommer till användning kan 

Skogssällskapet även ge anslag till kommunikation och kunskapsspridning som tar sin utgångspunkt i 

skogshushållning och naturvård. 

 

Inom naturvårdens områden kan bidrag beviljas inom andra områden än forskning, förutsatt att de 

ligger inom stiftelsens tolkning av begreppet naturvård. 

 

För inriktning för närstående stiftelser, se respektive stiftelses hemsida samt information för resp 

stiftelse i ”Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser”. 

Ansökan 

Ansökan om medel från Stiftelsen Skogssällskapet sker i två steg; steg 1 och steg 2. För närmare 

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

Närstående stiftelser 

Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning, 2 miljoner kr 
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”. 

Stiftelsen Stina Werners fond, 1 miljon kr 
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”. 

 

http://www.skogssallskapet.se/
https://www.skogssallskapet.se/forskning/sok-anslag/anslagshandbok.html
https://www.skogssallskapet.se/forskning/sok-anslag/anslagshandbok.html
https://wingquist.skogssallskapet.se/
https://www.skogssallskapet.se/forskning/sok-anslag/anslagshandbok.html
https://stinawerner.skogssallskapet.se/
https://www.skogssallskapet.se/forskning/sok-anslag/anslagshandbok.html
https://www.skogssallskapet.se/forskning/sok-anslag/anslagshandbok.html
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Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning, 800 000 kr 
vidfelt.skogssallskapet.se 

Stiftelsen stöder betydelsefull biologisk forskning varvid företräde ges till forskning inom Stora Mosse-

området, botanisk eller zoologisk myrforskning och skoglig mykologi (inklusive lichenologi). Anslag kan 

ges till enskilda personer eller i undantagsfall till institutioner eller organisationer. För närmare 

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

Vem kan ansöka om medel från Stiftelsen Skogssällskapet och 
närstående stiftelser?  
För Stiftelsen Skogssällskapet gäller att alla som tillhör universitet, högskolor, forskningsinstitut och 

lärosäten inbjuds att söka medel. Ideella organisationer kan söka medel om projektet ifråga kommer 

att bedrivas enligt vetenskapliga metoder eller, inom naturvårdens områden, på annat sätt bidrar till 

stiftelsens ändamål. Vinstdrivande organisationer och offentliga aktörer andra än universitet, 

högskolor och forskningsinstitut kan inte söka medel från Stiftelsen Skogssällskapet.  

 

Utlysning av medel för de närstående stiftelserna 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 13/9-2019  21/10-2019 Dec 2019 

Skogssällskapet steg 2 13/12-2019  20/1-2020 Mars 2020 

Wingquists stiftelse 13/9-2019  8/11-2019 Dec 2019 

Stina Werners fond 13/9-2019  8/11-2019 Dec 2019 

Vidfelts fond 13/9-2019  8/11-2019 Dec 2019 

Om frågor, kontakta: 
Stiftelsen Skogssällskapet:  

Lise-Lotte Åberg, lise-lotte.aberg@skogssallskapet.se eller 031-402906. 

Lotta Möller, lotta.moller@skogssallskapet.se eller 070-206 2909. 

Karin Fällman, karin.fallman@skogssallskapet.se eller 08-7898962 

 

Närstående stiftelser: 

Se respektive hemsida för kontaktuppgifter. 

Välkommen med ansökan! 
 

Göteborg, september 2019 

Stiftelsen Skogssällskapet med närstående stiftelser 

 

Calle Nordqvist 
Koncernchef 

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