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1. IUFROs världsskogskongress – en global mötesplats
IUFRO:s världskongress är en av de största globala skogliga mötesplatserna med mer än
2.000 delegater. Det sammanför forskare och intressenter från alla delar av världen för att
diskutera tvärvetenskapliga och tekniska frågor som rör prioriterade områden inom forskning,
politik och förvaltning. Kongressen som genomförs vart femte år återspeglar IUFRO:s
ledande roll som globalt nätverk för forskningssamarbete inom natur- och samhällsvetenskap.
Samarbetet inom IUFRO har det primära syftet att presentera effektiva och forskningsbaserad
svar på skogsrelaterade frågor av intresse för beslutsfattare och andra grupper i samhället även
utanför skogssektorn. IUFRO har definierat sex centrala teman i sin nuvarande strategi. Dessa
teman är: Skogar för människor, Skog och klimatförändringar, bioenergi, Bevarande av
biologisk mångfald, Interaktioner vatten och Resurser för framtiden. Särskild uppmärksamhet
ägnas åt deras ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna. Med utgångspunkt från
mer än 250 vetenskapliga enheter i 9 divisioner stödda av tvärvetenskapliga arbetsgrupper är
IUFROs nätverk unikt positionerat för att ta itu med hela spektrumet av gränsöverskridande
problem som är förknippade med skog och träd, se SIFIs nyhetsbrev i Bilaga 1.

2. Syfte med SLUs ansökan om värdskapet 2019
Sveriges Lantbruksuniversitet avser söka värdskapet för International Union of Forest
Research Organizations (IUFRO) XXV världskongress 2019 under förutsättning att
regeringen stödjer ansökan, se Bilaga 2.
De viktigaste kriterierna för utvärderingen av förslagen är värdland och stad, finansiella
åtaganden, kongressplats och exkursioner. Skogssektorn har varit en av hörnstenarna i
uppbyggnaden av den svenska ekonomin och är idag den största nettoexportsektorn. Sveriges
Lantbruksuniversitet har nyligen utvärderas och rangordnas som första klass inom flera
viktiga skogliga forskningsområden. Sveriges långa erfarenhet av att hantera skogen och dess
resurser illustrerar betydelsen av den svenska skogsbruksmodellen med stabila institutioner,
marknader och en kontinuerlig utbildning och dialog med forskning och intressenter.
Värdskapet för en världskongress skulle också vara ett utmärkt tillfälle att lyfta Sveriges
internationella profil och diskutera för- och nackdelar av den svenska skogsbruksmodellen.
De boreala skogarna har mycket att erbjuda i form av unika ekosystem av stor betydelse för
det globala klimatet. Den svenska skogsbruksmodellen illustrerar historisk kontinuitet med
mångbruk av skog och landskap i kontinuerlig dialog med vetenskapen. Förvaltning av
ekosystemen och brukandeformer varierar kraftigt från det öppna landskapet i söder till de
bergiga områdena i norra Sverige. Exkursioner ingår i kongressprogrammet och ger en
enastående möjligheter att belysa hållbart skogsbruk och den historiska och politiska
utvecklingen mot en grön ekonomi.
Vi är övertygade om att Stockholm skulle vara en utmärkt plats för den kommande
kongressen 2019 som då firar 90 år sedan den VII kongressen hölls i Sverige 1929.
Stockholm stad bjuder dessutom på en välkomstblankett i Stadshuset. Stockholm rankas högt
som internationell kongresstad och har utmärkta kommunikationer och fina
övernattningsalternativ i city. Därifrån tar man sig snabbt ut till Älvsjö med direkttåg vart 10
minut. Stockholmsmässan är högt rankat ur ett internationellt perspektiv och en IUFROkongress utgör till sitt omfång en högst normal tillställning i lokalerna som har betydligt
större kapacitet. Stockholmsmässan uppfyller IUFROs krav på att anläggningen skall klara
öppnings- och avslutningsmöten för 2-3000 personer, inneha ett flertal mötesrum för tekniska
möten och välanpassade utrymmen för informella möten samt en flexibel mässlokal.
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Sveriges Lantbruksuniversitet söker värdskapet för kongressen under förutsättning att
regeringen stöder ansökan. Sekretariatet för internationella skogsfrågor (SIFI) har initierat och
samordnat ansökningsprocessen. Stockholm stad har sammanställt en budget och ansvarar för
att sammanställa ansökan. En nationell arbetsgrupp för IUFRO startas i syfte att ta ett
övergripande ansvar för att ansökan utformas i linje med IUFROS önskemål. Sverige kommer
även att ha en vice ordförandekandidat för IUFRO inför 2014 i form av professor Björn
Hånell.

3. Tidsplanen
Ansökan skall lämnas in senast den 31 december 2012. Under maj månad 2013 besöks
kandidatstäderna och utvärderas. Två eller tre av de bästa kandidater kommer att få möjlighet
att presentera sin kandidatur i Costa Rica den 12-15 juni 2013. Därefter röstar styrelsen om
val av land, vilket vidarebefordras till International Council för godkännande under juni 2013.
Det formella beslutet tas under nästa världskongress i oktober 2014 i Salt Lake City.

4. Kriterier för IUFROs utvärdering
Mottagarlandet

Stöd hos nationella intressenter och forskningsorgan, Skogens ekonomiska, sociala och
miljöroll i mottagarlandet, Klimat- och/eller geografisk region i jämförelse med föregående
kongresser, Den nationella skogssektorn och andra aktörers stödkapacitet för kongressen,
Finansiella åtaganden, Politisk och ekonomisk stabilitet, Opolitiskt forum, Miljö, hälsa &
säkerhet, Organisation och planering för kongressförvaltning, Infrastruktur för
kommunikation & transport.
Utvärdering av arrangörsstaden

Närhet till den internationella flygplatsen, järnväg-, buss- och/eller båtförbindelser;
Hotellkapacitet med olika prisnivåer och rabatt för studenter och utvecklingsländer, kvalitet,
pris och avstånd till kongressen, Stadsutbud inklusive butiker, banker, restauranger,
kommunikationer, attraktioner samt turistspråk.
Kongressarena

Lokalisering och dess koppling till transporter, Utrymmen och utrustning för möten,
sidomöten, utställningarna och tolkning på engelska, spanska, franska och tyska under plenary
session, Restaurangutbud, Möjligheter till specialarrangemang. Formellt önskar IUFRO att
möteslokalen ska klara 3000 personer i biosittning, trots att det totala antalet delegater varit
cirka 2000.
Ekonomi och finansiella åtaganden

Projektets grundläggande ekonomiska styrka, Att ekonomiskt stöd garanteras genom
stödjebrev av regeringen, sponsring genom IUFRO-medlemmarna, nivå på deltagaravgifter,
Rabatt för studenter och utvecklingsländer, Biståndsprogram för deltagande från
utvecklingsländer.
Exkursionsprogram

Variationsrikt program som inkluderar IUFRO-teman och olika typer av skog, skogsmark,
skogsskötsel och Skogsindustri, gärna i samarbete med grannländerna, Professionell logistik
vid utflykter (Platser, transport, kostnader), Professionell logistik vid icke-professionella
exkursioner, Turistutbud och alternativ.
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5. Samarbetsparters
Skogssektorn är mycket positiv till en svensk ansökan och ser detta som en efterfrågad
möjlighet, inte minst när Sverige inte sökte kongressen 2014. Sverige har inte stått eller sökt
något värdskap av större skogliga globala arrangemang på mycket lång tid, trots att
ambitionerna finns att påverka den globala utvecklingen. Sverige är ekonomiskt sett en stark
skogsnation och dess historia och skogsbruksmodell bör medföra en högre profil i
internationella skogsfrågor och förhandlingar på regional och global nivå. Värdskapet för
IUFROs världskongress skulle skapa fina möjligheter för Sverige att marknadsföra en starkare
internationell profil och ge en utmärkt plattform för att marknadsföra och diskutera den
”svenska modellen”. En ansökan har ett brett stöd bland svenska aktörer såsom den Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU), IKEA, WWF, Skogsindustrierna med sina medlemsföretag,
Svenska jägareförbundet, Vi-skogen, LRF Skogsägarna, Skogforsk, Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien (KSLA), etc. De är samtliga villiga att spela en aktiv roll i planeringen
och genomförandet av kongressen, se Letters of support i Bilaga 3-10.

6. Politisk relevans
Den övergripande visionen för Landsbygdsdepartementet är att skapa förutsättningar att bruka
utan att förbruka. Regeringen bejakar och vill utveckla möjligheten att bruka de naturresurser
som finns inom de gröna näringarna och resurserna ska utnyttjas för att skapa tillväxt och
arbetstillfällen i hela landet. Samtidigt måste resurserna brukas på ett långsiktigt hållbart sätt
så att de inte förbrukas. Nyttjandet ska ske på ett miljömässigt hållbart sätt och med höga
etiska krav. Detta ligger helt i linje med IUFROs centrala teman i sin strategi med ett
holistiskt perspektiv för skog och människor. Temat för kongressen beslutas i dialog med
IUFRO, men kommer med stor sannolikhet att hjälpa till att marknadsföra Landsbygdsdepartementets vision.
Genom de skogspolitiska målen framgår det att Sverige fortsatt skall ha hög trovärdighet i
internationella skogliga sammanhang. En ansökan och ett arrangörskap kan bli ett samlande
forum för att marknadsföra och diskutera den svenska modellen, vilket framförs som
regeringens ambition i 2008 års skogspolitiska proposition. Kongressen har ett stort
massmedialt intresse både i Sverige och internationellt. Det är ett utmärkt tillfälle att visa på
resultatet av satsningarna rörande Skogsriket och Sverige i världen. Vidare finns ett antal
stödfunktioner på Utrikesdepartementet och Näringslivsdepartementet för att utveckla
marknadsföringen av Sverige.
Ett stöd till utvecklingslandsdelegater är avgörande för att Sverige skall få arrangera
kongressen. Här finns goda möjligheter att profilera Sverige och skapa förutsättningar för
framtida långsiktiga samarbeten mellan t ex Afrika och Sverige. Biståndspolitiken ska utgå
från fattiga människors verklighet, erfarenheter och prioriteringar. Utvecklingsländernas
deltagande inom forskning och innovation är avgörande för vi globalt sett skall lyckas minska
fattigdomen, vilket ligger helt i linje med Sveriges Politik för global utveckling (PGU).

7. Relevans för forskning och svenskt näringsliv
Sverige är aktiva inom, och stöder internationellt forskningssamarbete, men saknar större
evenemang. Sverige betonar också vikten av bistånd och erfarenhetsutbyte. IUFRO är den i
särklass största organisationen inom skogligt forskningssamarbete och har en stark plattform
för större gemensamma forsknings- och innovationsprogram. Större internationella
evenemang leder till positiva samhällseffekter och omfattande intäkter till turistnäringen och
därmed till staten. Vidare har stora internationella evenemang betydelse för bilden av Sverige
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utomlands och det ökar den internationella uppmärksamheten på Sverige. Det kan t ex
nämnas att den svenska skogsindustrin, turist- och rennäringen har goda förutsättningar att
yterliggare stärka sina forskningssamarbeten med IUFRO som plattform. I den allt mer
globaliserade världen är forskning och innovation avgörande för att kunna konkurrera, både
för utvecklingsländerna och för länderna i det boreala bältet. Det förs diskussioner med
Finland för ett utökat sammarbete inför kongressen, och tanken är att starta diskussioner även
med Norge och Danmark, vilket skulle stärka den nordiska profilen och samarbetsklimatet.

8. Beräknad budget
Budgeten är beräknad på två olika deltagarantal för att bedöma hur kostnader och intäkter
förändras för två rimliga alternativ som ligger inom ramen för IUFROs önskemål, d.v.s 2000
respektive 3000 deltagare. Stockholmsmässan har betydligt större kapacitet än 3000 delegater
och har lämnat offert för båda alternativen. Under tabellen finner ni kommentarer till
budgeten, och en utförligare beräkning finner ni i Bilaga 11-12.
Kongressarena:
Datum:
Antal delegater
av vilka inbjudna
Växelkurs
INKOMST (SEK)
Sponsorer
Bidrag för ulandsdelegater
Utställning
Deltagaravgift
TOTAL INKOMST (SEK)
UTGIFTER (SEK)
Kongressarena
Exkursioner
Tolkning
Teknisk utrustning
Tryckt material
Informationsspridning
Dekorationer och skyltar
Lokalorganisationskommitté
Personal (PCO)
Kostnad PCO
Inbjudna delegater
Sociala aktiviteter
Avgift till IUFRO
Andra kostnader
Variabel kostnad per
deltagare
TOTALA UTGIFTER (SEK)
Överskott

Stockholmsmässan
1 juli – 6 juli, 2019
2 000
3 000
50
50
US$=SEK
6,7103
Budget
Budget
2000000
2 000 000
1500000
1 600 000
2250000
2 250 000
8876560
13 426 000
14626560
19 276 000
3603355
770000
744200
400000
350000
20000
60000
50000
99600
570000
324500
2125000
887656
416296,8
4045000

4 275 000
950 000
810 700
400 000
350 000
20 000
60 000
50 000
139 200
665 000
324 500
3 125 000
1 342 600
602 780
6 045 000

14465608
160 952

19 159 780
116 220
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9. Kommentarer till budgeten och riskanalys
















Samtliga beräkningar inkluderar moms.
Bidrag (Contributors) motsvarar deltagaravgiften från u-länderna.
Fördelningen mellan tidig och sen anmälningsavgift bygger på erfarenheter från
tidigare kongresser och budgeten för 2014-års kongress.
Kostnader för kongressarenan (Venue costs), se bifogad offert från Stockholmsmässan
(Bilaga 13-14). Offerterna avser 2012-års priser.
Beräkningarna för bussarna är uppskattat till 10 000 SEK per buss för exkursionerna.
Lunch beräknas kosta 125 SEK per person.
Tolkningen (Interpreting) bygger på offert från Polyglott, se Bilaga 15-16. Den
kostnaden kan troligtvis halveras om arrangörerna får mer tid för planering, vilket
innebär 400 000 kr i lägre kostnader.
Teknisk utrustning (Technical equipment) avser sekretariatet på mässan.
Tryckt material (Printed matters) förutsätter att informationsflödet i första hand sker
elekroniskt eller via appar.
Professionell kongressarrangör (Professional Congress Organiser, PCO) avser
projektledning och total PCO service. Kostnaden för Technical equipment, printed
matters, internet, marketing, decorations and signs samt staff är uppskattade siffror
som har tagits fram tillsammans med en PCO (Professional Congress Organisers). En
PCO har också lämnat ett uppskattat pris för projektledning med full PCO service.
Avgiften till IUFRO kan sänkas med 300 000 SEK, men det gör ansökan något
svagare.
Kostnader och intäkter är beräknade på dagens priser. Deltagaravgifterna kan justeras
uppåt motsvarande inflationen. Vid en 2 % årlig inflation per år måste sponsormedel
uppräknas med 300 000 SEK och bidrag med 240 000 SEK.
I budgeten ingår bulle/muffin till kaffet. Genom att endast servera kaffe kan
kostnaderna minskas med 690 000 SEK.
Vi kan inte förutspå hur de ekonomiska marknaderna utvecklas fram till 2019, men vi
ser att det finns en marginal i budgeten med en möjlighet att skära ned kostnaderna
med mellan 1,0 och 1,5 miljon utifrån dagens penningvärde. För en mer detaljerad
budget se Bilaga 11-12 med excelltabeller.

10.

Sponsorer

Den enskilt största intäktsposten består av deltagaravgifter. En mindre del av kostnaderna bör
täckas av bidrag för u-landsdelegater och sponsring. Här förväntas staten gå in med
riskkapital för kongressen, ifall utfallet av sponsorsmedel inte når uppsatta mål.
Finansieringsmodellen som eftersträvas är att staten täcker in kostnaden för u-landsdelegater,
medan näringen täcker in en minst lika stor del genom sponsring. Vi föreslår att sponsorerna
erbjuds ett guld-, silver- eller bronspaket. Bronspaketet innebär och att sponsorerna syns på
tryckt material, hemsidan och på skärmväggen i kongresshallen. Silverpaketet erbjuder utöver
bronspaketets erbjudanden speciella sponsorsprogram med tillgång till sponsorsvärd.
Guldpaketet erbjuder dessutom egen möteslokal och egen sponsorsvärd. Nivåerna kan
diskuteras, men målet bör vara att ta in sponsorsmedel motsvarande 4 st guldpaket på 200 000
SEK/st, 8 st silverpaket på 100 000 SEK/st och 10 st bronspaket på 50 000 SEK, totalt en
intäkt på drygt 2 miljoner.
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11.

Sektorns arbetsinsatser - In kind

Stockholm Conventional center beräknas satsa 65 000 SEK på att förbereda en ansökan. SIFI
lägger ned motsvarande medel för det förberedande arbetet. SLU förväntas lägga ned 200 000
SEK på förberdelser av ansökan. Därutöver lägger de svenska IUFRO-medlemmarna ned
åtskilligt med tid för möten och förberdelser av exkursioner under hösten 2012. Till själva
kongressen har sektorns olika intressenter erbjudit personal och exkursionsarrangemang.
Dessa kostnader är inte beräknade i detalj, men det rör sig om sammanlagda arbetstider och
resekostnader motsvarande 500 000 – 1 000 000 SEK.

12.

IUFROs tidigare Världskongresser

Fem IUFRO-världskongresser med tema
År Stad
Tema
2014 Salt Lake City (United States)

"Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research"

2010

"Forests for the Future: Sustaining Society and the Environment"

Seoul and Lee (Republic of Korea)

2005 Brisbane (Australia) Seppälä (Finland)

"Forests in the Balance: Linking Tradition and Technology"

2000 Kuala Lumpur (Malaysia) Burley (UK)

"Forests and Society: The Role of Research"

1995 Tampere (Finland) Salleh (Malaysia)

"Caring for the Forest: Research in a Changing World"

Samtliga IUFRO-världskongresser
År Plats Ordförande (hemland)
2010 Seoul (Republic of Korea) Lee (Republic of Korea)
2005 Brisbane (Australia) Seppälä (Finland)
2000 Kuala Lumpur (Malaysia) Burley (UK)
1995 Tampere (Finland) Salleh (Malaysia)
1990 Montréal (Canada) Buckman (USA)
1986 Ljubljana (Yugoslavia) Mlinsek (Yugoslavia)
1981 Kyoto (Japan) Liese (Germany FR)
1976 Oslo (Norway) Samset (Norway)
1971 Gainesville (USA) Jemison (USA)
1967 Munich (Germany FR) Speer (Germany FR)
1961 Vienna (Austria) McDonald (UK)
1956 Oxford (UK) Pavari (Italy)
1953 Rome (Italy) Burger (Switzerland)
1948 Zurich (Switzerland) Lönnroth (Finland)
1940 Congress cancelled Lönnroth (Finland)
1936 Budapest (Hungary) Roth (Hungary)
1932 Nancy (France) Guinier (France)
1929 Stockholm (Sweden) Hesselmann (Sweden)
1914 Congress cancelled Vadas (Hungary)
1910 Brussels (Belgium) Crahay (Belgium)
1906 Stuttgart (Germany) Bühler (Germany)
1903 Vienna (Austria) Friedrich (Austria)
1900 Zurich (Switzerland) Bourgeois (Switzerland)
1897 Brunswick (Germany) Danckelmann (Germany)
1893 Vienna (Austria) Friedrich (Austria)
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13.

Troliga kandidater till IUFRO 2019

Utifrån de länder som uttryckt sitt intresse så ser det sannolikt ut som att IUFROs världskongress 2019 kommer att äga rum i Europa. Sverige, Tyskland, Frankrike och eventuellt
Ryssland har uttryckt sitt intresse. Tyskland kommer troligtvis att föreslå ett samarrangemang
med grannländerna rörande exkursioner. Därmed föreslås Sverige stärka sina chanser genom
ett samarbete rörande exkursioner med Finland och Norge.

14.






Avgörande faktorer för att vinna värdskapet

Stödjebrev från regeringen med stöd för riskkapital.
Skogssektorns relevans för landet rörande ekonomiska, sociala och miljöfrågor.
Den skogliga forskningens förankring i samhället och dess betydelse för den svenska
modellen.
Exkursioner utifrån uthålligt brukande med mångfald av ämnen och naturtyper samt
sammarbetet med andra nordiska länder.
Värdlandet och staden utifrån logistik, logi och turistattraktioner.

Utifrån informationen ovan bedömer vi att Sverige har goda chanser att bli den starkaste
kandidaten som värd till IUFROs världskongress 2019.

15.

Bilagor

1. SIFI NEWS 9 - IUFRO -THE WORLD’S FOREST SCIENCE NETWORK
2. Letter of intention - Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
3. Letter of support - IKEA
4. Letter of support - WWF
5. Letter of support - Skogsindustrierna med sina medlemsföretag
6. Letter of support - Svenska jägareförbundet
7. Letter of support - Vi-skogen
8. Letter of support - LRF Skogsägarna
9. Letter of support - Skogforsk
10. Letter of support - Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
11. Detaljerad budget för 3000 deltagare
12. Detaljerad budget för 2000 deltagare
13. Offert från Stockholmsmässan för 3000 deltagare
14. Offert från Stockholmsmässan för 2000 deltagare
15. Offert från Polyglott (tolkning för 3000 deltagare)
16. Offert från Polyglott (tolkning för 2000 deltagare)

