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Helge å 
Model Forest
3 län
14 kommuner
Initierat av 2006 av 
personer vid:
>Vattenriket Kristianstad
>LRF/Södra
>Skogsstyrelsen



Var vi är nu 

• Fungerande styrgrupp från 2013 och AU 2014

• Organisation – bildat en ideell förening 2014

• Etablerat partnerskap / temagrupper på G 

• Förankrat strategisk plan 2016-2020 under 2015

• Januari 2016 fått fullt medlemskap!

• I full gång att omsätta verksamhetsplan för 2016 
i konkreta åtgärder och aktiviteter



Det allt brunare vattnet – vad kan göras?
I samarbete med Lunds Universitet ta fram verktygslåda för 
åtgärder i skog som kan påverka brunifieringsprocesserna



Strömmande vatten - vattenregim och 
restaurerings åtgärder 

Identifiera lämpliga objekt 
i Helgeåns biflöden samt 
arbeta för minitappning i 
torrlagda strömsträckor  



Landsbygdsutveckling - levande landsbygd 
avgörande för att uppnå målen

Samverkan för att utveckla 
natur och kultur för 
boende och besökande 



Eklandskapet längs Helgeå

Med information till markägare verka för att befintliga värden 
sköts samt utveckling och bevarande på landskapsnivå – dvs 
grön infrastruktur



Skogslandskapets framtida trädslag
Skapa en plattform för diskussioner kring viltförvaltning och 
trädslagens möjlighet till naturlig föryngring ur produktions 
och mångfalds perspektiv 



Tätortsnära natur och deltagande planering 
Tillsammans med HIBAB i Hässleholm och med stöd av SLU 
Alnarp skaffa erfarenhet hur man involverar brukare i 
förvaltning av tätortsnära natur



Kunskaps uppbyggnad och förmedling 
Tillsammans forskare initiera eller bidra med att ny kunskap 
tas fram samt förmedla från forskningsfronten

>Wambaf - Interreg
>Samverkande 
ekosystemtjänster – SRC
>Fältguide till spåren i 
landskapet – HKr och SLU



Framtiden 

• Söka pengar för konkreta åtgärder – ”payback
time”

• Bredda nätverk - utmaning är ålder och gender! 

• Koordinatorns roll och resurser  



Etablerade partner
- Osby naturbruksgymnasium
- Helgeåns Vattenråd
- Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp
- Södra, skogsbruksområde Älmhult-Markaryd och Broby
- Älmhults kommun
- Hembygdsföreningarna i Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd
- Intresserade markägare och specialister
- Vattenriket Kristianstad 
- Fiskevårdsorganisationer i Helgeåns avrinningsområde
- Skogsstyrelsen
- HIBAB fastigehtsförvaltare och utvecklare, Hässleholms

kommun
- Högskolan i Kristianstad 



Styrgrupp 2015

Osby kommun, Agne Andersson 
Helgeåns Vattenråd, Christer Jönsson
Naturvårdsspecialist, Emil Persson
Naturbruksgymnasiet i Osby, Emil Grönkvist
Naturvårdsspecialist Erik Ederlöf 
SLU Alnarp Ida Wallin
Markägare Ingvar Nilsson 
Skogsstyrelsen Jan Lannér
Vattenriket i Kristianstad, Jonas Dahl, Karin Hernborg och Håkan Östberg
allternerande
Södra, skogsbruksområde Älmhult-Markaryd, Roger Johansson
Älmhults kommun, Thomas Franzén
Osby naturbruksgymnasium Sofia Hillberts
Södra, skogsbruksområde Snapphanebygden, Stig Lundström



HMF:s Medlemskap i IMFN 

Huvudaktiviteter var under 2015:
- Ta fram en 5-årig strategisk plan

- Förankra den strategiska planen lokalt genom 
lokala workshops 

- Ta fram förvaltningsplan och demokratisk 
organisering genom att bilda en ideell förening

- Göra en områdes beskrivning av Helgeå baserad 
på befintligt material

- Skapa en aktiv hemsida för information och 
kunskaps spridning



Konceptet Model Forest



Helge å Model Forest och 
Helgeåns vattenråd
Gemensamt 

- att arbeta med delaktighet, men partnerskapet 
väger tyngre i HMF

- Att arbeta med ekologiskt hållbar utveckling av 
vattenresursen

- Initiera och driva projekt



Bakgrund i Kanada 

- Kanadensiska regeringen marknadsförde 
modellskogs konceptet vid konferensen i RIO 92 
för uthålligt brukande av skogsmark

- Idag finns totalt 61 stycken fördelade på 4 
kontinenter

- I Sverige finns Vilhelmina MF, Hållbara 
Bergslagen MF och Helge å MF





Model Forest sex grundprinciper
§ 1 Partnerskap – etablera ett neutralt forum med frivilligt 
deltagande intressenter
§ 2 Landskapsperspektiv – vardagslandskapet med stad och land
§ 3 Engagemang för hållbar utveckling - miljö, sociala och 
ekonomiska 

§ 4 Organisation - öppenhet, konsensusbaserad och 
inkluderande
§ 5 Verksamhet – ska reflektera intressenternas behov, 
värderingar och frågor
§ 6 Kunskapsutbyte, kapacitetsuppbyggnad och nätverk -
att engagera sig i en hållbar förvaltning av naturresurser



Fyra etablerade demonstrationsytor
1, Römningen – restaurering av våtmark. Anläggning av    

cykelled och vandringsstig med 

tema natur och kulturmiljö



Helge å Model Forest (HMF)
Landskapets vatten som utgångspunkt för 
hållbart brukande av land och vatten

Nuvarande insatsområden är:
• Vad kan göras åt det allt brunare vattnet? 
• Strömmande vatten – vattenregim och restaurerings 

åtgärder 
• Landsbygdsutveckling – en levande landsbygd en avgörande 

faktor för att uppnå målen
• Grön infrastruktur för ädellövskogens värden
• Skogslandskapets framtida trädslag
• Tätortsnära natur och deltagande planering 
• Kunskaps uppbyggnad och förmedling 



Fyra etablerade demonstrationsytor

2, Romperöd – ett exempel på ett sedan 1960 hyggesfritt 
skogsbruk på 30 hektar. 

• E 

• T 

• A



Fyra etablerade demonstrationsytor
3, Osby-Jonstorp 1:3 är med circa 350 hektar. Fastigheten har
följande objekt: hantering av kantzoner mot vatten, anläggning av
våtmark samt markskador vid avverkning och skotning. 



Fyra etablerade demonstrationsytor
4 Mölleröds kungsgård Hässleholm HIBAB, Helge å Model Forest 
och Skogsstyrelsen önskar utifrån platsen utveckla samverkan och 
planering i dialog med berörda aktörer. 

Röd linje ungefärligt område 
för demonstrationsområde i 
Mölleröd 

Målet för området är att                                                           
bibehålla och öka förut-
sättningar för god bebyggd 
miljö, attraktiv tätortsnära 
natur, landsbygdsutveckling, 
företagande och turism.



Helge å 
Model Forest

Problematik?
- Dränerade organogena 
jordar!


