


• Skötselkommitten 2011 – 2013

”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: 
• Analysera och utvärdera den så kallade ”svenska 

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

• Bidra till utformandet av förbättrade skogsskötsel- och 
skogsbruksmetoder med hänsyn till effektivitet och 
kvalitet vid integrering av produktions- och miljömål.
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Så har vi arbetat

• Mandat från KSLA, december 2010
• Start januari 2011
• Bred insamling av data och 

synpunkter 
• Seminarier
• Exkursioner
• Studieresor (Minnesota, Alberta)  
• Publicering i KSLA:s tidskrift.



SNF- Europeiska konsumenter lurade

19 apr 2011 – Den svenska skogsbruksmodellen
sågas av Jordens Vänner

SNF ger vrångbild av 
Sveaskogs naturvårdsarbete

LRF, maj 2012: 
Efterlyser saklig 
skogsdebatt

Skogsindustrierna: Den svenska 
modellen för skogsbruk - tar 
industrin sitt ansvar? 

SCA, oktober 2010: 
Utvärdera svenska 
modellen!



Zaremba: Skogen vi ärvde
Motorsågsmassakern. Det finns alternativ, men lagen kräver kalhyggen
Dagens nyheter, publicerad 2012-05-06 10:33

Skogsbruk så som Skogsstyrelsen och massaindustrin vill ha den.



Modellen behöver definieras och ges ett namn

Den svenska modellens historia

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

förebild och som 
avskräckande exempel



Modellen behöver definieras och ges ett namn
”Svenska modellen för brukande av skog”

• Skogspolitikens jämställda mål
– produktionsmålet: Uthålligt god avkastning, handlingsfrihet
– miljömålet: skogsmarkens produktionsförmåga, biologisk mångfald, genetisk 

variation, kulturmiljö, estetiska och sociala värden  
• Frihet under ansvar

– Skogsbruket tar frivilligt större ansvar än vad regelverket kräver
• Dialog och samverkan

– Certifiering
– Miljömål
– Dialog om miljöhänsyn

• Miljöhänsyn
– Vid alla skogsbruksåtgärder
– Frivilla avsättningar
– Formella skydd 



Vårt budskap

• Samtliga delkomponenter behöver 
utvärderas innan större ändringar i 
skogspolitiken föreslås



Presentationer

• Frihet under ansvar – Tomas Thuresson, 
• Dialog och samverkan – Karin Tormalm, 
• Biologisk mångfald– Lena Gustafsson


