
Ett Interreg projekt som delfinansierats av EUROPEISKA UNIONEN

Vilka vi år och våra arbetsområden i detta Interreg projekt
Följande personer från avdelningen ingår: Professor Iwan Wästerlund,
Docent Tomas Nordfjell, Lektor Dag Fjeld, doktoranderna Christofer 
Rehn, Magnus Pettersson och Daniel Ligné samt sekreterare Inga-Lis 
Johansson.

Vi kommer att koncentrera oss på forskning kring redskap, metoder 
och logistik rörande avverkning och transport av klenstammar till 
bioenergi. Den råvara som utgör basen vid förädling av skogsbränslen 
måste insamlas på ett både ekonomiskt och miljömässigt bra sätt. 
Detta kräver utveckling av ny teknik liksom nya arbetsmetoder, och 
det är vår roll att initiera och studera sådan teknik.

Bilden till höger nedan visar ett exempel på ny teknik som är av 
intresse. Det är en mycket liten röjningsmaskin med unika egenskaper 
rörande att ta sig fram på trånga utrymmen. Eventuellt kan en maskin 
med ungefär samma uppbyggnad användas för att avverka och 
sammanföra klenvirke till stickvägar i ett virkesrikt röjningsbestånd 
eller i en tidig förstagallring.
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Presentation av avdelningen för skogsteknologi 
vid SLU i Umeå
SLU i Umeå består av 9 skogliga institutioner (”Skogis”) med sammanlagt 
ca 350 anställda och ca 450 studenter.

En skördare uppställd för visning
utanför Skogis

Skogis huvudentré

Avdelningen för Skogsteknologi består av ca 
15 personer. Vår vision är att utgöra en viktig 
del av ett Europeiskt skogsteknologiskt 
kompetenscentrum. Vi bedriver vetenskapligt 
förankrad forskning och undervisning vad 
gäller redskap, maskiner, metoder, system 
samt människans roll för nyttjande av den 
skogliga resursen. Vi vill vara en katalysator 
för utvecklingen av skogsbrukets värdekedja
i ett mångbruksperspektiv.
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Vimek 404R, en liten röjningsmaskin
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Tomas Nordfjell
SLU SE-901 83 Umeå
www-umea.slu.se
Telefonväxel +46 (0)90 7865800

Ett konstverk av trä i anslutning
till Skogis

n timmerbil av trä kan symbol-
era både Skogsteknologi som 

arbetsfält och förädling av virke


