ALTERFOR I ETT NÖTSKAL
Det behövs alternativa skogskötselstrategier för
att möta 21: a århundradets utmaningar såsom
klimatförändringar, de globala marknadernas
utveckling och trycket från en ökad användning
av bioenergi
Forskare i ALTERFOR undersöker existerande och
alternativa skogsskötselmodeller för att få fram
den önskade kombinationen av miljömässiga,
ekonomiska och sociala nyttor
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ALTERFOR UTVECKLAR ALTERNATIVA
SKÖTSELMODELLER OCH FRÄMJAR ROBUST
BESLUTSFATTANDET FÖR FRAMTIDA SKOGSSKÖTSEL
Europas skogar förväntas ge ett brett utbud av
ekosystemtjänster, såsom biologisk mångfald,
kolupptagning, vattenkvalitet, produktion av biomassa,
och rekreation. Men osäkerheten som orsakas av
klimatförändringar, den ökande användningen av
bioenergi och utvecklingen på komplexa globala
marknader kan kräva utvecklingen av alternativa
skogskötselmodeller (FMMs).
I ALTERFOR undersöker forskare och intressenter från
offentlig och privata sektor samt från civilsamhället
alternativa metoder för skogsskötsel i tio fallstudieområden
spridda över Europa. De alternativa FMMs syftar till att ge
en önskad kombination av miljömässiga, ekonomiska,
sociala och kulturella nyttor samt minska sårbarheten hos
skog på bestånds- och landskapsnivå.
De tio noggrant utformade fallstudierna representerar olika
skogsskötselmodeller och skilda sociala och ekologiska
förhållanden i Europa. Fallstudieområdena är belägna i
Tyskland, Italien, Irland, Litauen, Nederländerna, Portugal,
Slovakien, Sverige och Turkiet. Konsortiet av forskare och
organisationer knutna till skogsbruk skall
•

ge kunskap om alternativa FMMs och hur de kan
förse oss med ekosystemtjänster

•

involvera relevanta aktörer från olika områden
(t.ex. skogsbruk, naturvård, förnybar energi, och
vattenförvaltning)
underlätta en effektiv kunskapsöverföring av
alternativa FMMs.

•

SPECIFIKA SYFTEN I ALTERFOR

TRAVELLAB

Identifiera och utveckla alternativa FMMs. Utvärdera fördelar,
begränsningar, kompromisser och synergier av olika FMM när
det gäller ekosystemtjänster (WP1 FMM BESTÅND)

De platser gemensamma projektmöten arrangeras (t ex i
Sverige, Slovakien, Irland, Portugal och Tyskland) är alla
belägna i områden som representerar olika ekologiska
och socioekonomiska förutsättningar för skogsbruk.
Möten åtföljs av „Travellab“, ett innovativt format
för interregional lärande och kunskapsöverföring.
Travellab kombinerar den konventionella exkursionen
med rundabordssamtal med lokala intressenter, och
uppföljande sessioner. Detta möjliggör en bättre
förståelse av det lokala sammanhanget och förbättrar
kunskapen om nuvarande och alternativa FMMs och
deras genomförande.

Utveckla globala och europeiska framtidsscenarier.
Utveckla ramvillkoren för FMMs på landskapsnivå, i
termer av efterfrågan på råvaror, prisutveckling och
klimatförändringar samt värdera alternativa FMMs över olika
markanvändningssektorer och nivåer (nationell, regional och
EU / global) (WP2 GLOBAL ANALYS)
Uppgradera befintliga beslutsstödsystem (DSS) så att de kan
beräkna omfattningen av ekosystemtjänster med hänsyn till
klimateffekter, marknadsutveckling och rumslig specificitet
för olika kombinationer av befintliga och alternativa FMM i
syfte att optimera den önskade korgen av ekosystemtjänster
på landskapsnivå (WP3 FMM LANDSKAPSNIVÅ)
Analysera relevanta aktörer i varje landskap, genomföra
aktörsbaserade bedömningar av FMM samt svara för
kapacitetsuppbyggnad för implementering av FMM på lokal,
nationell och EU-nivå (WP4 GENOMFÖRANDEKAPACITET)

Inom projektkonsortiet, en grupp av ekosystemtjänster
(ES) experter ger stöd för att uppskatta och bedöma3 korgar
av ES fram under olika framtidsscenarier. Medlemmarna i
expertgruppen finns med under hela projekttiden för att
råda fallstudieforskare.

Uppnå maximal effekt genom kommunikation och
spridning av forskningsresultat (WP5 KOMMUNIKATION OCH

3

FÖRMEDLING)

ETT ANALYS- OCH PLANERINGSSYSTEM (DSS)
är ett datorbaserat informationssystem som
möjliggör utvärdering av framtida konsekvenser av
beslut skogsbruk.
När det gäller efterfrågan på råvaror, prisutvecklingen och markanvändning tryck.
Att modellera de önskade ekosystemtjänster, innefattande även klimateffekter, ES bedömning och rumslig
specificitet.

1
2

Bevarande av biologisk mångfald, produktion av biomassa, kolupptagning, vattenkvalitet, reglerande tjänster och kulturella tjänster: Ämnesområden i ekosystemet expertgrupp

