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Skogsskötselkommitten 2011 –
2013, Uppdrag

”Kommittén ska på ett neutralt och obundet sätt verka för att öka”Kommittén ska på ett neutralt och obundet sätt verka för att öka 
kunskapen och insikten om hur den svenska skogen bäst ska 
skötas utifrån ett brett samhällsperspektiv genom att: 
(i) Analysera och utvärdera den så kallade ”svenska 

modellen”, för integration av skogsproduktion och 
miljöhänsyn, med avseende på ekonomiska, ekologiska ochmiljöhänsyn, med avseende på ekonomiska, ekologiska och 
sociala värden. 

(ii) (ii) Bidra till utformandet av förbättrade skogsskötsel- och 
skogsbruksmetoder med hänsyn till effektivitet och kvalitetskogsbruksmetoder med hänsyn till effektivitet och kvalitet 
vid integrering av produktions- och miljömål”.
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Skötselkommittén historik

2004 2007 Produktionspotentialen i svenska skogarna2004-2007 Produktionspotentialen i svenska skogarna.

2007 2010 Sk b k t b t d l fö kli t t2007- 2010 Skogsbrukets betydelse för klimatet. 

2011 2013 D k d ll fö b k d k2011- 2013 Den svenska modellen för brukande av skog



Den svenska modellen för skogsbruk har 
skapat en kris för skogens biologiska 
mångfald

Kineser tar till sig den 
svenska skogsbruksmodellen

Den svenska skogsbruksmodellen

Därför skulle man kunna använda den 
svenska skogsbruksmodellen som ett 
varumärke eller ett analysinstrument Den svenska skogsbruksmodellen

sågas

y
internationellt

Nu presenteras triadskogsbruk som ett 
miljövänligare alternativ till den svenska 
skogsbruksmodellen.

Svensk modell löser klimatknut?



Svenska 
k b k d llskogsbruksmodellen

Vad är det egentligen?Vad är det egentligen?
Går det att utvärdera modellen?Går det att utvärdera modellen?



13.00 Välkomna Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD 

13.05 Öppningsanförande Göran Örlander

13.10 Hur definierar vi den Svenska modellen för brukande av skog
Lotta Möller och Marie Larsson-Stern 

13 30 Historik om hur den Svenska modellen för skogsbruk förhandlades fram P O13.30 Historik om hur den Svenska modellen för skogsbruk förhandlades fram P-O 
Bäckström, Professor Emeritus, SLU 

13.50 Redovisning av Skogsstyrelsens utredning - Dialog om miljöhänsyn, Polytax, m.m
Göran Rune, Skogsstyrelsen g y

14.10 Hur utvärderar vi den svenska modellen för brukande av skog? Karin Tormalm

14.30 Kaffe 

15.00 Paneldiskussion på temat den svenska modellen för brukande av skog 
– Lars Vikinge, skogsägare (Melskog) 
– Carl Henrik Palmér, journalist 
– Stig Larsson,professor SLU 
– Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef, SNF 

16.00 Avslutning





KSLA och Future Forests inbjuder till exkursion

Analys och problematisering av den svenskaAnalys och problematisering av den svenska 
skogsbruksmodellen

Effekten av gårdagens och dagens skogsbruk på produktion och miljö - ett 
långsíktigt perspektiv.

När:  18-19  juni
V S li Fi å Ö ö l dVar: Samling Finspång, Östergötland
Markvärd: Holmen
Hur: 18/6 på eftermiddagen: 11 korta kloka anföranden inomhus 

och fortsatt fri debatt till middagen
19/6 hela dagen exkursion I verkligheten 

Inbjudan kommer inom någon vecka.


