
Den svenska modellenDen svenska modellen 



D k d ll hi iDen svenska modellens historia

 Ledord: Samverkan, 
samförstånd, konsensus
 Saltsjöbaden 1938
Har använts både som 

förebild och som 
avskräckande exempel



Nå k d llNågra svenska modeller
Den svenska modellen för…
…. samhället
…teatern och musiken
…avtalsrörelsen
…



Den svenska modellenDen svenska modellen 

Uppstod (formaliserades) i 1992 års skogspolitiska beslut
Har därefter bekräftats av regeringen, senast 2008
 Används i många sammanhang utan entydig definition



Må lik b ä iMånga olika benämningar –
vårt arbetsnamn nu är ”Den 
svenska modellen försvenska modellen för 
brukande av skog”

 Innebär ett helhetsgrepp: 
Formellt skyddad mark, y
frivilliga avsättningar, 
produktion med miljöhänsyn 
i kl i hä till dinklusive hänsyn till andra 
intressen





Politik PraktikPolitik 

Delat ansvar stat och sektor

Praktik

Brukande och hänsyn i olika Delat ansvar – stat och sektor
 ”Frihet under ansvar”
 Jämställda mål

 Brukande och hänsyn i olika 
skalor
 Naturvärdesobjekt/Natur-

 Jämställda mål
 Formellt skyddad mark, frivilliga 

avsättningar, produktion med 
iljöhä

vårdsskogar (NO/NS)
 Produktion med förstärkt och 

generell hänsyn (PG o PF/K)miljöhänsyn
 Hänsyn till andra intressen

generell hänsyn (PG o PF/K)
 Hänsyn till andra intressen

 Lag, myndighetsrådgivning och 
tillsyn



Formellt skyddad 
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Frivilliga 
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NO/NS

Naturhänsyn i 
produktionsskogarproduktionsskogar
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G t kGrannaturskog
Orört – NO
Naturvärdena ökar med tiden
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Lövrik granskog
Naturvårdande skötsel – NSNaturvårdande skötsel NS
Naturvärdena ökar efter åtgärd
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Framtida naturvärden

Efter åtgärd
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Framtida naturvärden40 år senare – Nyckelbiotop?
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Produktion med generell och 
förstärkt hänsyn (PG/PF/K)y ( )



Grön skogsbruksplan - exempel
Tydliggör skogsproduktion och naturvård på en fastighet

Planen anger mål för varje avdelning med hjälp av fyra målkoder

Österängen

PG =   Produktion med generell hänsyn

K/PF = Kombinerade mål/förstärkt hänsynK/PF =    Kombinerade mål/förstärkt hänsyn

NS =   Naturvård – skötselkrävande

Stenberga

NO =   Naturvård - orört

Norrängen



1:700 000CLASS
5% nature conservation

10% nature conservation

15% nature conservation

Ecopark



Ekoparker

Naturvårdskogar

NaturhänsynNaturhänsyn



H lh t bildHelhetsbilden

Skogspolitik
StyrmedelVirkesproduktion

Naturvård

FörvaltarskapAnnan 
markanvändning

?Kulturmiljö och 
sociala värden

Klimatnytta
Förnybar resursFörnybar resurs


