
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Exkursion 
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Skogsskötsel för olika värden  
– två exkursioner, den 15 mars och 27 april 2016 
Exkursionen i Bjurholms kommun 

Tid Den 15 mars, kl 09.15–17.30  
Anmälan Senast den 6 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Exkursionen i Linköpings kommun 

Tid Den 27 april, kl 09.15–16.30  
Anmälan Senast den 17 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift 750 SEK per exkursion. Betalning görs med kort i samband med anmälan 
Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-54 54 77 07 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 
  

Dessa exkursioner finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond och  
Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond 

 
Den svenska skogen är en nationell resurs med många olika användare. Det leder till skilda önskemål om 
hur skogen ska skötas och nyttjas. Inom ramen för samhällets regelverk och andra spelregler bestämmer 
skogsägaren själv hur skog och mark brukas. Skogsägarens drivkrafter och mål blir därmed avgörande för 
hur skogen sköts.  
  
KSLA:s skogsskötselkommitté har bland annat som uppgift att belysa skogsskötselns betydelse för att nå 
olika mål för skogens användning. Kommittén arrangerar därför två exkursioner för att belysa hur 
skogsskötsel skiljer sig åt när olika mål och förutsättningar styr verksamheten.  
  
Den första exkursionen äger rum den 15 mars i Bjurholms kommun, ca 8 mil väster om Umeå. Där kommer 
vi att studera och diskutera skogsbruk inom områden med rennäring och rekreationsvärden. Vi kommer 
bl.a. att träffa representanter för SCA och Vilhelmina Norra sameby och diskutera avverkningar i området 
Drakryggen.  
 
Den andra exkursionen äger rum den 27 april i Linköpings kommun. Där kommer vi att få lyssna till två 
olika markägarkategoriers mål med avseende på virkesproduktion, rekreation, friluftsliv och landskapsbild. 
Vi besöker Lars Vikinge, privat skogsägare, och representanter för Linköpings kommunskogar. 
  
Antalet platser per exkursion är begränsat till vad som ryms i en buss.  
 
Vi ser fram emot två spännande dagar med många intressanta diskussioner! 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Program 
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Skogsskötsel för olika värden  
15 mars 2016 
 

09.15 Abonnerad buss avgår från SLU, Umeå (entrén) 
Upphämtning: Umeå flygplats 09.45 

09.45 Bussresa till Drakryggen med kaffe och smörgås 
- Välkomna 

Marie Larsson-Stern, ordförande Skogsskötselkommittén 
- Introduktion till exkursionen 

Pelle Gemmel och Camilla Sandström, ledamöter i Skogsskötselkommittén 
- Historiskt samiskt skogsutnyttjande i Västerbottens inland under 500 år 

Lars Östlund, professor, enheten för skogshistoria SLU  
11.00 
 
 
 
 
 

Exkursionspunkt 1: Drakryggen – Skogsbruk, rekreationsvärden och rennäring 
- SCA:s strategi för hållbart skogsbruk 

Ola Kårén, skogsvårdschef och Birgitta Boström, förvaltare, SCA 
- Drakryggen, virkeshushållning med hänsyn till rennäring och rekreation i ett 

landskapsperspektiv 
Erik Sandström, distriktsansvarig, SCA 

- Dialogen om Drakryggen 
Birgitta Boström, förvaltare, SCA 

- Naturskydd vid Drakryggen  
Per Nihlén, reservatsbildare, naturvårdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten 

12.30 Fältlunch vid Drakryggen 
13.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avfärd till exkursionspunkt 2:  
- Renskötselns åtta årstider 

Ante Baer och Klemet Klemetsson, renskötare, Vilhelmina Norra Sameby  
- Renskötsel och skogsbruk i praktiken – långsiktig planering i ett 

landskapsperspektiv  
Lars-Olof Baer, renskötare, Vilhelmina Norra Sameby och Jonas Stinnerbom, 
ordförande i Vilhelmina Norra Sameby 
 

Fika 
 
- Förutsättningar för samråd och hänsyn i skogsbruk och rennäring  

Linnea Carlsson, projektledare, Projekt skog och ren  
- Hållbart skogsbruk inom ramen för Forest Stewardship Council 

Jenny Wik Karlsson, ordförande, Forest Stewardship Council 
16.00 Avfärd till Umeå 
17.15 Ankomst till Umeå flygplats 
17.30 Ankomst till SLU, Umeå 



 
 

Program 
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Skogsskötsel för olika värden  
27 april 2016 
 

09.15 Abonnerad buss avgår från Linköping Centralstation 
Parkering på långtidsparkering i anslutning till stationen är möjligt 

09.15 Bussresa till Lars Vikinge, Melskog 
- Välkomna 

Marie Larsson-Stern, ordförande Skogsskötselkommittén 
- Introduktion till exkursionen 

Lotta Möller och Göran Örlander, ledamöter i Skogsskötselkommittén 
10.00 
 

Ankomst till Melskog 
Registrering och kaffe 

10.30 Exkursionspunkt 1: Gårdscentrum 
- Melskog – en gård i Östergötland, tankar kring brukandet 

Lars Vikinge, skogsägare och Göran Örlander, strateg och professor, Södra 
- Privatskogsbruket och skogsägarnas drivkrafter 

Mats Blomberg, näringspolitisk expert, Södra 
 Exkursionspunkt 2: Kullen 

- Produktionsskog, gran 
- Främmande trädslag 
- Björkplantering 
- Före detta hagmark med naturvårdsavtal 

Lars Vikinge, skogsägare, Göran Örlander, strateg och professor, Södra och Urban 
Nilsson, professor, SLU och ledamot i Skogsskötselkommittén 

12.30 Fältlunch, Melskog  
13.15 Avfärd till Vidingsjöskogen 
14.00 Exkursionspunkt 3: Vidingsjöskogen  

- Linköpings kommuns skogspolicy 
Stefan Samuelsson, skogsförvaltare, Linköpings kommun 

- Hur kombineras rekreation, naturvård och virkesproduktion i praktiken? 
Stefan Samulesson, skogsförvaltare, Linköpings kommun och Hampus Holmström, 
analytiker, SLU 

- Hur upplevs olika sätt att sköta skog av dem som nyttjar den för friluftsliv? 
Anders Lindhagen, forskare, SLU och Johan Sonesson, forskare, Skogforsk 

 Exkursionspunkt 4: Ekängsdalen - Fika 
- Skapande av rekreationsvärden – omvandling av ett jord- och 

skogsbrukslandskap 
Stefan Samuelsson, skogsförvaltare och Anders Jörneskog, kommunekolog, 
Linköpings kommun, samt Anders Lindhagen, forskare, SLU 

16.00 Avfärd till Linköping Centralstation 
16.30 Ankomst till Linköping Centralstation 

 


