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Den svenska modellen för brukande av skog 
 
Tid Måndag 18 juni, kl 15.00–20.00 

Tisdag 19 juni, kl. 08.00–16.00 
Plats Hotel de Geer, Vallonvägen 8, Finspång 
Anmälan Senast den 11 juni via denna länk. 

(avbokning måste ske senast den 13 juni, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Antalet platser är begränsade. 

Avgift 500 SEK för middag  
Övernattning betalas av var och en på plats, enkelrum 795 kr, dubbelrum 510 kr/person. 
I samband med anmälan reserveras automatiskt ett enkelrum, meddela Gun Askerö om logi inte 
önskas. 

Frågor Innehåll: Bo Carlestål, bo.carlestal@ksla.se, tel 08-54 54 77 07, 0706-61 14 71 
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond  
och Forskningsprogrammet Future Forests  

 
Vårt skogstillstånd är ett resultat av mänskligt brukande. I Södra och mellersta Sverige har många 
generationer nyttjat dagens skogsmark för både livsmedels- och skogsproduktion. I norra Sveriges inland 
har vi bara några generationer av brukande. Vårt brukande av skog och skogsmark görs på erfarenheter och 
försök som sammanställts, analyserats av och lärts ut genom våra universitet och forskningsinstitut. 
 
Den svenska modellen för brukande av skog har tillämpats i mindre än 20 år. En omloppstid i skogen är 
mer än fyra gånger så lång.  Vilka värden som är viktiga att skapa och bevara i skogen varierar med tiden. 
Under ett bestånds livstid hinns med ett femtal skogspolitiska utredningar och en mängd olika anspråk på 
skogen. Effekten på skogstillståndet av en vald skogspolitik hinner således inte utvärderas eller slå igenom 
fullt ut innan samhället väljer att förändra politiken.  
 
Avsikten med exkursionen är att diskutera det framtida brukandet av den svenska skogen mot bakgrund av 
de effekter gårdagens och dagens brukande haft på produktions- och miljömålen. 
 
Exkursionen ger inga svar, kröker utropstecknen mer än rätar ut frågetecken och problematiserar den 
svenska modellen. Detta ger dock insikter som är nödvändiga att ha både i det direkta beslutsfattandet och i 
fortsatt forskningsverksamhet. 
 
Arrangörer: KSLA:s skogsskötselkommitté och Forskningsprogrammet Future Forests Värdföretag: 
Holmen  
Plats: Östergötland, samling Hotel de Geer i Finspång den 18 juni kl 15.00 
Organisationsansvariga: Pelle Gemmel, Annika Nordin och Erik Normark 
Målgrupper: Beslutsfattare inom skogs/miljöpolitik, myndigheter, näringsliv och forskning . 
 
Välkomna! 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

Ett antal kloka funderingar 
 
Måndag 18 juni 2012 inomhus på hotell de Geer 
 
Moderator: Pelle Gemmel skogsvårdschef, SCA Skog 
 
 
16.00 Varför gör KSLA en analys av dagens svenska skogsbruk?/Den svenska modellen. 

Vad är den svenska modellen, kan den utvärderas? 
Göran Örlander, skogschef, Södra Skogsägarna 
 

 Future Forests forskning om den svenska modellen 
Jon Moen, professor, Future Forests 
 

 Den svenska modellen ur ett idéhistoriskt perspektiv 
Anna Sténs, fil.dr, Future Forests 
 

 Vad är likställda produktions- och miljömål; den svenska modellen 
Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen 
 

 Den svenska modellen; effekter på biologisk mångfald 
Håkan Berglund, fil.dr, ArtDatabanken, SLU 
 

 Den svenska modellen; effekter på produktion 
Johan Sonesson, skog.dr., Skogforsk 
 

 Holmens ”svenska modell”; skogsbruksstrategi och avvägningar 
Erik Normark, FoUchef, Holmens Skog 
 

 Dagens skogsbruk ger framtidens skog. Möjligheter av framskrivning av strukturer, 
död ved, biodiversitet vattenkvalitet, marktillstånd m.m.  
Jean-Michel Roberge, fil.dr., Future Forests 
 

 Vad mäter vi och vad kan vi mäta för att se om vi når mål och åtgärder ger effekt?  
Jonas Fridman, skog.dr, SLU 
 

20.00 Middag och fortsatta diskussioner 

   
  



 

Program 
 
 
Tisdag 19 juni 2012 i fält 
 
Exkursion med diskussioner 

 
Exkursionsledare: Pelle Gemmel och representant för Holmen Skog 
 
08.00 Markanvändning och tidigare skogstillstånd 

Lars Östlund, professor, SLU 
Bo Backström, egen företagare  
 

 Kultur- och industrihistoria 
Gert Magnusson, docent, Riksantikvarieämbetet 
 

 Marktillstånd, vattenkvalitet och markanvändning; försurning och degenerering? 
Gustaf Egnell, skog.dr, Future Forests 
 

 Vilka biodiversitetsvärden finns och hur ska de bevaras? 
Lena Gustavsson, professor, Future Forests 
 

 Hur formades naturvården i den svenska modellen? 
Per Simonsson, ekolog, SCA Skog 
 

 Vad kan vi lära av naturskog och historia för dagens skötsel? 
Richard Bradshaw, professor, Lunds universitet 
 

16.00 Avslutning 

   


