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skogsvetenskaplig forskning
Fondens uppgift
Fonden har till uppgift att stödja all forskning som avser att fördjupa
förståelsen av skogens liv, förbättra vården och öka den ekonomiska
avkastningen av landets skogskapital samt möjliggöra ett mer
fullständigt tillgodogörande av skogens produkter.
Fonden täcker således i praktiken samtliga delar av
skogsforskningsområdet. Ren skogsindustriell forskning ingår
däremot ej.
Ansökningar från yngre forskare prioriteras framför ansökningar från
äldre forskare, både för resor och projekt

Anslag
Anslag kan tilldelas för forskningsprojekt (max 120 000 kr), och för
utländska studie- och kongressresor (max 25 000 kr).

Ansökan
Fonden har endast ett ordinarie ansökningstillfälle per år.
Ansökan inlämnas senast 12 februari 2021
Till ansökan bifogas ett CV – max 2 sidor, där sökandes position
anges (doktorand, junior eller seniorforskare). Ansökan skickas som
en komplett elektronisk kopia till registrator-sfak@slu.se
och ett signerat original till:
Registrator
SLU
Fakulteten för skogsvetenskap
901 83 Umeå

Stiftelsen fonden för skogsvetenskaplig forskning

STIFTELSEN FONDEN FÖR SKOGSVETENSKAPLIG
FORSKNING
Formella anslagskriterier
Följande formella anslagskriterier gäller:
 Anslag kan tilldelas för dels forskningsprojekt, dels utländska
studie- och kongressresor (motsv).
 Enbart engångsanslag delas ut. Detta innebär att fonden ej
engagerar sig i fleråriga projekt, såvida det totala medelsbehovet
inte är större än att fonden kan tilldela det vid ett och samma tillfälle.
 Normalt utdelas högst en tredjedel av tillgängliga medel till
utländska studie- och kongressresor (inkl avsatt belopp för
delegationsbeslut).
 Projektmedlen tilldelas projekt av pilotkaraktär och andra projekt av
mindre omfattning. Härmed avses projekt som fonden har möjlighet
att själv eller på lika villkor med annan finansiär stödja. Fonden kan
tilldela ett enskilt projekt maximalt 120 000 kr.
 Projektmedel till utrustning tilldelas ej, såvida inte medelsbehovet
härför utgör endast en mindre del (högst en tredjedel) av det
erforderliga anslaget.
 Anslag för egen lön i samband med utländska studie- och
kongressresor beviljas endast i undantagsfall.
 Kostnader för dyrare utländska studie- och kongressresor (belopp
överstigande 15 000 kr) delas med fördel med annan finansiär.
Fonden kan stödja enskild resa med högst 25 000 kr.
 I fall då ej helfinansiering av utländsk studie- och kongressresa kan
ske eller bedöms som ”prisvärd” kan mindre resebidrag delas ut, om
detta möjliggör att avsedd resa kommer till stånd.

Urvalskriterier
För urvalet av projekt som skall tilldelas anslag gäller följande
huvudkriterier:

 Projektets vetenskapliga kvalitet, vilket utgör en sammanvägning av
projektets originalitet, forskningsbarhet och vetenskapliga
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angelägenhetsgrad samt den sökandes kompetens
 Projektets angelägenhetsgrad för det praktiska skogsbruket
Det förstnämnda kriteriet har härvid den klart största tyngden.

För urvalet av utländska studie- och kongressresor som skall tilldelas
anslag delas de sökande in i följande prioritetsgrupper:

 Prioritetsgrupp 1. Resor för att tillgodogöra sig metodik, metoder,
forskningserfarenhet mm inom det egna forskningsområdet genom
främst besök av/vistelse vid inom området framstående
institutioner/institut/laboratorier.
 Prioritetsgrupp 2. Deltagande i specialkonferenser och seminarier
(motsv) inom det egna forskningsområdet.
 Prioritetsgrupp 3. Deltagande i bredare konferenser och kongresser
(motsv).

Inom de tre prioritetsgrupperna prioriteras doktorander före seniora
forskare. Härutöver har den sökandes bedömda förmåga att tillgodogöra
sig, analysera, syntetisera, diskutera, implementera och vidarebefordra
redovisad kunskap stor betydelse för prioriteringen. Doktorander med
mindre än 1½ års forskningsstudier bakom sig kan sålunda endast i
undantagsfall påräkna stöd. Forskare med framträdande uppgift i samband
med aktuell reseaktivitet eller vars närvaro är av stor betydelse för
vederbörandes institution (motsv) prioriteras vidare före forskare som
enbart deltager för egen förkovran.
Vid sidan av ovanstående huvudprioriteringskriterier beaktas såväl då det
gäller projekt som utländska studie- och kongressresor följande
biprioriteringskriterier:
 Kostnad relativt förväntat utbyte.
 Alternativa finansieringsmöjligheter.
 Möjligheten att öka intresset för skoglig forskning vid normalt icke
skogligt inriktade institutioner (motsv).
 Spridning mellan olika forskningsorganisationer och institutioner.
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CALL FOR GRANT

SLU ID: SLU.sfak.2020.3.2.5-3

2020-01-03

Stiftelsen fonden för
skogsvetenskaplig forskning
Mission of the foundation
The foundation supports all research that deepens the understanding
of the forest ecosystem and it´s management, improving the
generation of revenue from Swedish forest and enhancing the
utilization of products from the forest.
Applications from young researchers is given priority over
applications from older, both for travel and project grants.

Grants
Grants are available either for smaller research projects (max
120 000SEK) or for foreign travel for visits or conferences (max
25 000SEK).

Application
The foundation has only one call per year.
The deadline for applications is February 14 2020
Application is completed at attached form together with a CV --max 2
pages, where the applicants position is clearly stated (PhD-student,
junior or senior researcher). The application must be submitted as
one signed electronic copy to registrator-sfak@slu.se and one signed
original to:
Registrator
SLU
Fakulteten för skogsvetenskap
901 83 Umeå

