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Förord 
Föreliggande text är en sammanfattning av en rapport framtagen på uppdrag av 
styrgruppen för en regional skogsstrategi på Gotland.

År 2018 fattade Sveriges regering beslut om ett nationellt skogsprogram med 
visionen att ”skogen, det gröna guldet, ska bidra med arbetstillf ällen och hållbar 
tillväxt i hela landet”. Vidare ska skogsprogrammet bidra med hållbara och 
konkurrenskraftiga näringar som i framtiden bidrar i omställningen till ett fossilfritt 
samhälle (Regeringskansliet, Näringsdepartementet, 2018). I dagsläget tas regionala 
skogsstrategier fram i varje län i landet. De nya strategierna ska tas fram genom dialoger 
med aktörer som berörs av skogen för att skapa en samsyn på skogens olika värden och 
betydelser (Skogsstyrelsen, 2019).

Rapporten utgör ett kunskapsunderlag för utformandet av en regional skogsstrategi 
för Gotland och är framtagen på uppdrag av styrgruppen för en regional skogsstrategi 
på Gotland (som består av representanter för Gotlands länsstyrelse, Lantbrukarnas 
Riksförbund, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen och Mellanskog). Studien har 
genomförts av studenter och lärare på agronomprogrammet i landsbygdsutveckling vid 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom ramen för två kurser (Naturresursförvaltning 
15 hp och Organisering, ledarskap och lärande 15 hp) under vårterminen 2019.

Rapporten syftar till att belysa skogens mångfald av värden och har utgått från 
följande två frågeställningar: i) Vad betyder skogen för gotlänningen? ii) Vad betyder 
skogen för Gotland? För att klarlägga så många olika perspektiv som möjligt på 
ovanstående frågeställningar, samt för att utveckla en förståelse kring skogens olika 
betydelser har arbetet med rapporten involverat samtal och intervjuer med ett stort 
antal individer med anknytning till den gotländska skogen. Totalt har studenterna 
fört samtal med och intervjuat mer än 150 personer med koppling till den gotländska 
skogen.  

Inom ramen för detta studie- och utbildningsprojekt har ett stort antal enskilda 
skogsägare bidragit med sina erfarenheter och kunskaper genom att avsätta sin tid och 
låta sig intervjuas. Vi vill tacka alla skogsägare och andra personer runt om på Gotland 
som har svarat på våra frågor eller på andra sätt bidragit och varit behjälpliga i arbetet 
med denna studie. Vi vill också rikta ett stort tack till Therese Strimell Flodqvist 
som varit till stor hjälp genom hela studien med att rigga gruppintervjuer, anordna 
transporter, studieresor med mera. Vi vill också passa på att tacka Lars Olsson alias 
”Lasso” för ett mycket minnesvärt mottagande hemma hos dig vid din såg och dina 
öppenhjärtiga berättelser om dina skogliga erfarenheter. Tack också till Anna Törnfeldt 
för hjälp att hitta lokala värdar och till Tore Fahlstedt för boende till studenterna. Ett 



tack också till Anni Hofrén för hjälp med grafisk formgivning. Sist men inte minst vill 
vi tacka alla studenter och styrgruppen för Gotlands regionala skogsstrategi som vågat 
och trott på studenternas förmåga att genomföra den här studien.

Fil.dr Emil Sandström   Thomas Norrby

universitetslektor, SLU  statskonsulent, SLU 
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En sammanfattning

emil sandström

Inledning
Den här rapporten sammanfattar, utvecklar och bygger på resonemang och resultat 
som finns mer utförligt beskrivna i sex stycken studentuppsatser som belyser vad för 
slags värden skogliga aktörer tillskriver skogen på Gotland. Texten problematiserar 
olika föreställningar och intressekonflikter om skogen och innehåller också en utförlig 
beskrivning av studiens metodologiska upplägg samt en kortare bakgrundsbeskrivning 
till den gotländska skogens naturgivna och socio-ekonomiska förutsättningar. 
Avslutningsvis diskuteras ett par framåtsiktande förslag på inriktning till hur Gotland 
kan utveckla sina skogliga verksamheter i framtiden.

I den här rapporten utforskas två övergripande frågor; i) Vad betyder skogen 
för gotlänningen? ii) Vad betyder skogen för Gotland? Rapporten undersöker med 
andra ord vad för slags värden och värderingar skogliga aktörer tillskriver skogen på 
Gotland.  Vanligt förekommande inom forskningen är att tillskriva olika värden på 
skogen på basis av olika aktörers intressen och verksamheter. Det är till exempel inte 
ovanligt att sammankoppla skogens ekonomiska värden med skogsägare som bedriver 
produktionsskogsbruk och miljömässiga värden med aktörer som arbetar med skogens 
biologiska mångfald. Den här studien visar emellertid tydligt att en och samma grupp 
av aktörer tillskriver skogen en mängd olika värden och värderingar och att dessa 
värden och värderingar i relation till skogen kommer till uttryck på olika sätt i olika 
sammanhang. Vanligt förekommande i litteraturen är också att dela upp skogens 
tillskrivna värden i termer av sociala, ekonomiska och miljömässiga värden. I den här 
rapporten har vi valt att försöka nyansera den här kategoriseringen genom att beskriva 
skogen utifrån de utsagor, berättelser och sammanhang skogliga aktörer pratar om 
skogen, genom bland annat en riklig användning av citat. 

Skogens värden och värderingar  
– en studie om skogliga diskurser  

och dilemman på Gotland
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Skogens värden och värderingar kan analyseras genom begreppet diskurs. Med 
diskurs avses en samling språkliga uttryck och föreställningar kring ett ämne, i det 
här fallet skogen på Gotland. Utmärkande för ett diskursanalytiskt angreppssätt är att 
(politiska) budskap inte nödvändigtvis betraktas som övertygelser hos enskilda individer, 
utan som strukturer vilka är gemensamma hos flera individer (Bergström och Boréus, 
2005). Genom att studera dominerande uttryck som omgärdar föreställningar om skogen 
på Gotland kan vi få insikt i vad för slags värden och värderingar olika grupper av 
människor tillskriver skogen (se t.ex. Fairclough, 1995). Diskurser spelar också en viktig 
roll för hur vi uppfattar verkligheten och aktörer använder diskurser för att konstruera 
utfall som är fördelaktiga för dem (Hajer, 1995 och Fairclough, 1995). I det perspektivet 
handlar således diskurserna om skogen inte sällan om en maktkamp om att uppnå 
diskursiv hegemoni, där olika aktörer försöker vinna tolkningsföreträde att definiera 
verkligheten och därmed makten för att tillgodose sina framtida intressen. En analys om 
vad för slags värden olika skogliga aktörer tillskriver skogen på Gotland, handlar således 
om att delvis belysa hur vissa diskurser försöker vinna terräng medan andra förskjuts.

En diskurs finns således inte i ett vakuum, utan utvecklas hela tiden i samspel med 
andra diskurser i samhället och kommer ofta till uttryck i konflikter och i strategier 
som används för att upprätthålla den egna diskursen eller för att förändra någon annans 
diskurs. Framtidens skogar är med andra ord något som vi hela tiden skapar i relation 
till andra människors diskurser och den som på ett övertygande sätt kan beskriva hur 
och vad skogen kan användas till i framtiden, har möjlighet att påverka hur framtidens 
skogar ska se ut. De värden och värderingar som olika aktörer tillskriver skogen och 
hur den ska brukas kommer med andra ord att vara med och forma framtidens skogar.  
På sätt och vis kan man säga att olika aktörer med hjälp av diskurser ”koloniserar” 
framtiden. Termen ”kolonisering av framtiden” kommer från samhällsteoretikern 
Anthony Giddens (1997) och är vald för att uppmärksamma att vi i våra diskussioner 
om skogens framtid är med och gör anspråk på skogar som egentligen tillhör framtida 
generationer. Termen tydliggör också att olika människor har olika möjligheter att 
delta och påverka samtalen om skogens framtid. En ambition med den här rapporten 
och med tanke på att den här rapporten utgör ett kunskapsunderlag för en ”strategi”, är 
att synliggöra hur olika skogliga aktörer på Gotland koloniserar framtiden. Rapporten 
gör inga anspråk på att säga hur saker och ting kommer att bli, utan det som studeras är 
just olika aktörers tillskrivna betydelser av skogen och deras mer eller mindre medvetna 
diskursiva strategier att påverka och ”kolonisera” den skogliga framtiden på Gotland.

Studiens genomförande
Rapportens huvudsakliga materialbas bygger på samtal och intervjuer med över 150 
personer som på ett eller annat sätt har koppling till skogen på Gotland.  Huvudparten 
av materialet har samlats in under två resor till Gotland under mars respektive maj 
månad år 2019. Under den första resan genomförde studenterna tolv gruppintervjuer 
på tolv olika platser runt om på Gotland, i syfte att fånga vad gotlänningen tillskriver 
skogen för värden. Under den andra resan i maj månad genomförde studenterna 
tio framtidssamtal på tio olika platser runt om på Gotland i syfte att belysa skogens 
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framtida värden och potential för Gotland.
Informanterna för gruppintervjuerna och framtidssamtalen har främst bestått av 

personer som på olika sätt bedriver skogsbruk. Samtliga informanter bor och arbetar på 
Gotland. Några enstaka informanter arbetar med skogsbruk på heltid, men majoriteten 
av informanterna är lantbrukare som har skogsproduktion som sekundär sysselsättning. 
Flera av informanterna har också ett heltidsjobb i någon annan bransch vid sidan av sitt 
lantbruk. För att premiera en så öppen och avslappnad diskussion runt skogens värden 
som möjligt har gruppintervjuerna varit semistrukturerade och som oftast genomförts 
hemma hos någon av informanterna över en kopp kaffe. Gruppernas storlek varierade 
mellan tre till åtta personer och informanterna har till övervägande del utgjorts av män 
(98 män och 15 kvinnor). Intervjuerna utgick från ett antal förspecificerade frågor, 
som studenterna tillsammans med kursledningen tagit fram och som på olika sätt 
var kopplade till skogens värden (se bilaga A). Frågorna handlade bland annat om 
vad informanterna gör när de befinner sig i skogen, hur mycket tid de spenderar där, 
vad de har för traditioner kopplade till skogen, hur de uppfattar begreppet hållbart 
skogsbruk, om det finns intressekonflikter kopplade till skogen samt hur de ser på 
skogen i framtiden. Samtliga intervjuer har spelats in i sin helhet efter medgivande 
och har sedan transkriberats för vidare analys. Samtliga namn på personer och platser 
i rapporten är också fingerade för att säkerställa en konfidentiell behandling av 
personuppgifter.

För att få en så mångfacetterad bild av skogens värden och värderingar som möjligt, 
har studenterna också lyssnat till korta föreläsningar och fört samtal med en rad aktörer 
med anknytning till skogen på Gotland, som till exempel naturturismföretagare, 
biokolentreprenörer, landsbygdsutvecklare och företrädare från Tryffelakademin, 
Friluftsfrämjandet och Svenska kyrkan m.fl. (se bilaga B). I samband med resorna 
till Gotland har vi också genomfört tre studiebesök, varav ett besök till ett mindre 
sågverk som specialiserat sig på kärnvirke, ett studiebesök till sågverket i Klintehamn 
(Gotlandsflis AB) samt ett studiebesök till Lilla Bjers gård som bland annat bedriver 
julgransodling. Studenterna har också intervjuat företrädare från bland annat 
Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen naturvårdsenhet på Gotland.

I Uppsala har studenterna bearbetat sitt material och redovisat sina resultat 
fortlöpande under arbetets gång. I Uppsala har studenterna också träffat och fört 
samtal med representanter för studiens uppdragsgivare, från Skogsstyrelsen och 
från Länsstyrelsen på Gotland. Ett första utkast till uppsatser redovisades i kursen 
Naturresursförvaltning, där studenterna opponerade på varandras alster, samt erhöll 
skriftlig och muntlig feedback från kursledningen. På basis av den här feedbacken har 
studenterna reviderat sina rapporter inför den andra resan i maj månad. 

För att ytterligare främja dialog och ett gemensamt lärande mellan olika skogliga 
aktörer samt för att ta reda på hur man vill sköta, bruka och utveckla skogen i framtiden 
på Gotland genomförde studenterna under maj månad 2019 framtidsverkstäder, enligt 
den så kallade NÖRHA-metoden. NÖRHA står för Nuläge, Önskat läge, Hinder, 
Resurser och Aktiviteter och är en metod som hjälper aktörerna utveckla en bild av 
hur de ser på sin situation idag och formulera en vision om hur de vill att skogen 
och skogsbruket ska se ut i framtiden. Totalt genomfördes tio framtidsverkstäder på 
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tio olika platser runtom på Gotland med NÖRHA-metoden som grund. I slutet av 
maj genomfördes också en workshop där studenterna slutredovisade sina rapporter 
för varandra och för representanter från styrgruppen för framtagandet av Gotlands 
skogsstrategi och gav framåtsiktande förslag (Se även bilaga B över schema för en 
översikt över arbetsgången).

Skogliga förutsättningar och utgångspunkter
Gotland karakteriseras av ett maritimt klimat, regnfattiga somrar och sin kalkhaltiga 
berggrund. Dessa faktorer har bidragit till att göra Gotland till ett populärt semestermål 
och få personer sammanknippar Gotland med dess skogar, trots att Gotlands yta består 
av ca 45 % skog (SCB, 2019). Men för öns bofasta befolkning spelar de traditionella 
näringarna jord- och skogsbruk fortfarande en betydande roll. Ingen annan region i 
landet har så stor andel verksamma inom de areella näringarna som Gotland (ibid). 

Det maritima klimatet och den kalkhaltiga berggrunden på Gotland har bidragit 
till att skogarnas sammansättning skiljer sig väsentligt från övriga skogar i Sverige 
på motsvarande breddgrader. De på fastlandet vanligt förekommande lövträdsarterna 
återfinns endast sparsamt på Gotland (som t.ex. bok och björk). Ängstallskogen är 
den vanligast förekommande skogstypen på Gotland och tallskogen är förhållandevis 
gles, vilket ger utrymme för en ört- och gräsrik undervegetation, som historiskt har 
används flitigt för bland annat skogsbete. Många arter som annars trivs bäst i lövskog är 
vanliga i den gotländska barrskogen. Av Sveriges ovanligare trädarter är rönn och oxel 
rikt företrädda på Gotland i de magra hällmarkstallskogarna (Lindroos, 2001). Skogen 
på ön utmärker sig också genom inslag av lundalmen (Ulmus carpinifolia) som förutom 
på Gotland endast återfinns på Öland (Allmgren et al., 1984). Gotland har också sedan 
ett par årtionde tillbaka lyckats hålla almsjukan stången och det finns fortfarande 
en livskraftig population av almträd. Unikt för Gotland är också den relativt rika 
förekomsten av så kallade ”ängen” (ängar), där man historiskt och än idag hamlar träd, 
utövar lie slåtter och bete.

Det maritima klimatet, den kalkrika bergsmarken, det tunna jordtäcket och den 
låga mängden nederbörd under vegetationsperioden har även viss effekt på trädens 
utveckling och växtsätt, vilket de lågvuxna och knotiga tallarna i strandskogen är 
ett tydligt exempel på. Ett annat exempel är att Gotlands skogar generellt präglas 
av förhållandevis låg bonitet i jämförelse med skogarna på samma breddgrader. 
Boniteten ligger på under 4m3/ha och år (SLU, 2017), vilket är jämförbart med de 
bonitetsförhållanden som återfinns i Norrbottens län. Den gotländska tallen har också 
en osedvanligt tjock bark med stor andel kärnved (RISE, 2018). 

Skogägarförhållandena på Gotland skiljer sig åt jämfört med ägarförhållandet på 
fastlandet. På Gotland utgörs den största ägandeformen av enskilda skogsägare och 
det finns ingen ”bolagsskog” på ön. Den största markägaren är Svenska Kyrkan med 
omkring 7 500 hektar skog. Ägarförhållandena karakteriseras av en relativt stor andel 
lantbrukare som har skogen som bisyssla med endast en handfull markägare som har 
skogen som en heltidssysselsättning. År 2017 fanns det omkring 4 000 skogsägare 
på Gotland som till övervägande del var män (60 %). Omkring 83 % skogsägarna 
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bor i närheten av brukningsenheten, vilket jämföras med riksgenomsnittet på 67 % 
(Skogsstyrelsen, 2014). Av Gotlands totala landareal, var år 2018 omkring 9 % formellt 
skyddad i form av naturreservat, biotopskyddsområden eller nationalpark, vilket kan 
jämföras med riksgenomsnittet på ca 14,5 % (SCB, 2019). Den gotländska skogen 
härbärgerar också en av Europas tätaste bestånd av kungsörnar, med över 50 häckande 
par och ön är känd för sina talrika orkidéer. 

Men samtidigt som skogen till stora delar är privatägd härbärgerar den också 
en stor mängd kollektiva värden av stor betydelse för både bofasta och turister som 
besöker ön. En del av värdena skogen alstrar berör oss alla, som till exempel biologisk 
mångfald och syretillförsel. Skogen är också en resurs där det kan förekomma rivalitet 
om skogens nyttjande och där kollektiva värden inte sällan kolliderar med enskilda 
privatekonomiska intressen. Skogen är vad man inom forskningen brukar kalla för 
en gemensam resurspool (”common pool resource”). Gemensamma resurspooler 
kännetecknas av att det är svårt att utestänga nyttjare från resursen och där den enes 
uttag av resursen kan minska möjligheten för en annan persons möjlighet att nyttja 
resursen (Ostrom, 1990). Samtidigt som skogen kännetecknas av den här formen av 
rivalitet när det gäller t.ex. virkesutttag, är skogen också en multifunktionell resurs 
som har möjlighet att härbärgera en mängd olika former av samarbeten och nyttjande 
mellan olika aktörer i tid och rum (t.ex. bärplockning, örnsafari, jakt och avverkning).

Skogens värden och värderingar

Skogen som sparkonto och försäkring
De flesta skogsägarna som vi varit i kontakt med, pratar om skogen som en resurs som 
härbärgerar en mångfald av olika värden – alltifrån spirituella och estetiska värden 
till materiella och funktionella värden. För flertalet av skogsägarna är emellertid 
föreställningen om skogen som en ekonomisk resurs en av de mest framträdande 
diskurserna. Det finns naturligtvis ett stort spann av olika sätt att se på skogen som 
ekonomisk resurs. Det finns skogsägare som enbart pratar om skogen i termer av 
produktion, kronor och ören, men för de flesta intervjuade skogsägarna utgör skogen 
en sidoverksamhet som beskrivs i termer av ”pensionsförsäkring” eller som en resurs 
som man sköter om för sina barnbarn (arvsvärde). Skogen beskrivs i termer av ett 
sparkonto, som förräntas från år till år, eller som en form av försäkring, ifall t.ex. 
skörden skulle slå fel eller som en form av pensionsförsäkring. 

Skogen har varit en försäkring så när man hugger något har man ett mål med pengarna. 
Man hugger bara en gång i sitt liv […] det är barnbarnen som skördar det jag sår nu […] 
jag kommer aldrig få slutavverka det. Det [skogsavverkning] görs för sina barn eller 
barnbarn. Det jag tar ned nu är för att någon annan har tänkt på mig.

Överlag har skogsägarna på Gotland inte några problem att få avsättning för sin 
skogsråvara, men däremot verkar det konventionella produktionsskogsbruket 
förknippat med lönsamhetsproblem. Flera av de intervjuade skogsägarna klagar 
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över att virkespriserna legat oförändrade under en lång tid och att det inte är lika 
lönsamt att bedriva skogsbruk längre. Denna bild stämmer väl överens med hur 
virkes- och massapriserna utvecklats överlag i Sverige. Under de senaste 60 åren har 
betalningarna till Sveriges skogsägare halverats i reala termer, trots att världens behov 
av pappersprodukter och sågade trävaror mer än fördubblats under motsvarande period. 
Minskningen av sysselsättningen inom skogsbruket är än mer drastisk. För 60 år sedan 
hade omkring en miljon svenskar sin utkomst från avverkningarna. Nu finns bara 
cirka 45 000 jobb kvar och väldigt få av dem i glesbygd (Skogsstyrelsen, 2019; Enander, 
2007). Motsvarande trend, om ej lika dramatisk, gäller också för Gotland. 

Skogen som mångbruk
Förutom de ekonomiska värdena kopplat till framförallt det konventionella produk-
tionsskogsbruket, lyfter flera av skogsägarna fram potentialen att utveckla nischmöjligheter 
kopplade till skogens mångbruk. Under våra studiebesök, intervjuer och samtal berättar 
flera av informanterna om möjligheterna att utveckla nygamla användningsområden av 
skogsmarken på Gotland och flera av informanterna propagerar för ett ökat mångbruk 
i skogen. 

På Gotland finns idag flera spännande embryon, där skogens resurser används till 
så mycket mer än till bara virkesproduktion eller till naturskyddsändamål. Enskilda 
skogsägare och entreprenörer berättar om hur de experimenterar med att ta fram tallolja 
och trätjära, utvecklar metoder för att ta fram biokol för att öka kolinlagring i jorden 
(gödsel), eller hur de framställer träbricketter (träkol) för småskalig industriell produktion. 

Entreprenörer och turistföretagare har under de senaste åren också utvecklat 
betydande verksamheter, om än i liten skala kopplade till skogen t.ex. verksamheter 
som gärdsgårdsbyggen och ginframställning samt olika former av skogsbaserad turism, 
som t.ex. örn- och tryffelsafari. Här finns aktiviteter och innovativa ansatser som 
försöker ta tillvara Gotlands unika skogliga förutsättningar, t.ex. den gotländska 
furans kärnvirke eller olika former av turismverksamheter kopplade till skogen där 
flera aktiviteter samsas i den skogliga tidsrumsdimensionen.

Skogen som arv, ansvar och andrum 
De flesta intervjuade skogsägare uttryckte en stark önskan att deras efterlevande skulle 
få ta del av skogen, och man betonade värdet av tillfredsställelsen i att både utveckla 
och bevara skogens värden från både tidigare och för kommande generationer. Skogen 
beskrivs i termer av ett personligt ansvarstagande.

Man vill lämna skogen vidare så som man själv fick den. Det blir inte för sin egen skull 
eftersom tidsperspektivet är långt, men man vill inte vara den som bryter förvaltningen 
av skogen.

Eftersom skogen ofta har gått i arv i flera generationer och i och med skogens långa 
omloppstider, kopplar skogen också samman olika generationer med varandra. Flera 
av informanter beskriver hur generation efter generation har brukat samma skog, och 
vetskapen om detta, ålägger ett ansvar att fortsätta bruka och förvalta skogen på ett 
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långsiktigt sätt. Flera av skogsägarna pratade också om skogens värden i termer av 
kulturarv, som är beroende av en aktiv skogsskötsel och exemplifierade med skogsbete 
och skogsängen. Flera skogsägare beskrev också tillfredsställelsen av hur fint det känns 
att se plantor de själva planterat växa upp och bli till ny skog. Arv och ansvarskänsla, för 
både tidigare och kommande generationer av skogsbrukare, är också intimt förknippat 
med identitet. I många fall har skogen ärvts från generation till generation och har på 
så sätt blivit en viktig del i deras identitet. En skogsägare uttryckte sig på följande sätt 
när han ombads beskriva vad skogen betyder för honom: 

Skogen för mig är allt […], jag kan inte vara utan skogen.

En del informanter pratar också om skogen som ett rum som genererar känslor av 
fridfullhet och frihet, och som en betydelsefull plats för sorgebearbetning och 
återhämtning. En informant uttryckte sig på följande sätt när han ombads att dela med 
sig om ett särskilt minne från skogen: 

Om något är jobbigt så åker man ut i skogen och då känns allting bättre. När vår 
vaktmästare dog, dagen efter så var det en chock för alla så åkte jag till skogen och då 
kändes det bättre sedan.

Ovanstående citat illustrerar hur skogen tillskrivs närmast terapeutiska innebörder och 
hur skogen fungerar som en form av andrum för återhämtning och sorgebearbetning. 

Skogen som arbetsplats och rekreation
För många skogsägare utgör skogen en speciell livsmiljö, där skogen fungerar både som 
en arbetsplats och en plats för utövande av fritidsverksamheter. Några informanter liknar 
skogen vid ett socialt rum – ”ett vardagsrum” – för möten och lek, men också som ett 
rum som genererar känslor av fridfullhet och frihet. En informant beskrev bland annat 
hur skogens dofter och hörselintryck utgör en ovärderlig del av hans arbetsmiljö. 

Någonting som jag upplever det är när det varje vår börjar bli lite varmare och man (allra 
helst) har gallrat och man stannar maskinen vid fikat på förmiddagen och så luktar det 
ny hugget virke, gran allra helst, och solen ligger på, och man hör fåglar och så är det 
bara tyst och bara fåglar. Och man sätter sig ute på nåt virke och dricker kaffe. Det är lite 
speciellt. Det är någonting helt obeskrivligt [...]. Det är obetalbart.

Flera av informanterna beskriver skogen som en betydelsefull plats för rekreation och 
friluftsliv. Som rekreation ges exempel på hur skogen nyttjas för avkopplande aktiviteter 
som, t.ex. motion eller skogspromenader. Nästan alla informanterna har någon form 
av fritidsrelation till skogen, bland annat i form av svamp- och bärplockning, jakt och 
tryffelspårning.

Under gruppintervjuerna och samtalen om skogen, kopplas ofta skogens rekreations-
värden till allemansrätten. Flera av informanterna lyfter skogens värde för den breda 
allmänhetens möjligheter till att utöva ett aktivt friluftsliv. En del skogsägare menade 
”att det är ett värde i sig att kunna dela med sig av skogen till andra”, och överlag 
uttrycks inga hinder för att alla, oavsett om man äger skog eller inte, ska kunna nyttja 
skogen som en plats för rekreation, återhämtning eller för religiösa ändamål. Skogen 
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är enkel att ”dela med sig så länge man respekterar de som brukar skogen”, som en 
skogsägare uttryckte sig.

Skogen som kolbindare och ekologisk buffert
Flera av informanterna, både enskilda skogsägare och personer med olika former av 
koppling till skogen tillskriver skogen en mängd olika kollektiva miljövärden, som till 
exempel värdet av skogens vattenreglerande och kolbindande förmåga. 

Under samtliga gruppintervjuer framhävdes skogens roll som en resurs som ska 
hjälpa till att lösa klimatfrågan genom att fungera som en kolsänka för bindandet 
av kolet i koldioxiden och genom att fungera som ersättningsmedel för bland annat 
plaster och fossila bränslen. Skogens vattenreglerande förmåga togs också upp, där 
värdet av att ha tillgång till skogsmark för t.ex. skogsbete under torra år framhävdes. 
Skogsmyrar beskrevs som särskilt värdefulla för att säkra vattentillgången under torrår. 

Utöver skogens positiva bidrag som kolbindare och som en ekologisk buffert, 
utrycker flera informanter också en oro över vad klimatförändringarna kommer att 
innebära för skogen på sikt. Flera skogsägare vittnar om döda granbestånd som uppstått 
i kölvattnet av bland annat de senaste somrarnas svåra torka.

Skogens som konfliktarena och skyddsobjekt
Den mångfald av värden som skogen omhuldas av på Gotland överskuggas emellertid 
allt som oftast av en diskursiv kamp mellan värden förknippade med det så kallade 
produktionsskogsbruket och naturskyddet. I framförallt skogsägarnas berättelser 
förekommer det historier om hur enskilda skogsägare hugger ner potentiellt 
skyddsvärd skog i rädsla för att ”myndigheterna ska komma och konfiskera skogen och 
göra biotopskyddsområden och naturreservat”. Den här formen av historieberättande, 
varvas inte sällan av berättelser om hur skogsägare ”blivit av med sin skog” och inte 
blivit skäligen kompenserade för framtida inkomstbortfall. 

Den här typen av berättelser, sanna eller osanna, pekar på en legitimitetsproblematik 
i rådande naturresursförvaltningsmodeller. Berättelserna handlar delvis om att 
kompromettera naturvårdsdiskursen som beskrivs som stelbent, byråkratisk och som 
inte lyssnar på skogsägarnas intressen. Berättelserna rymmer också beskrivningar 
av ”maktlöshet”, ”förlust av ansvar”, ”sårad stolthet” och ”bristande tillit”. Flera av 
de intervjuade skogsägarna menar att nuvarande förvaltningsmodell för natur och 
biotopskydd, fråntar skogsägarnas ansvar att förvalta skogen på ett sätt som balanserar 
ekonomiska och miljömässig hänsyn. 

Från intervjuerna är det således tydligt att flera av skogsägarna är kritiska till rådande 
förvaltningsmodeller för naturskydd, som man menar skapar osäkerhet och inskränker 
på skogsägarnas möjlighet att långsiktigt planera sin skogliga verksamhet. En skogsägare 
uttryckte sig på följande sätt när ordet reservat och nyckelbiotop fördes på tal:

Reservatsbildning och nyckelbiotoper har passerat en gräns på Gotland. Begreppet 
nyckelbiotop måste bort. Staten måste säga att så här många tusen hektar ska vi spara i 
Sverige, och när det är uppnått, då är det nog. Då är vi f ärdiga. Gränsen flyttas hela tiden 
för när vi har uppnått biologisk mångfald. 
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En del av informanterna, företrädelsevis skogsägare, anklagar också den nuvarande 
förvaltningsmodellen för biotopskydd för att vara kontraproduktiv eftersom det 
finns skogsägare som medvetet avverkar skogsområden som riskerar att klassas som 
skyddsvärda i rädsla för att skogsmarken ska bli ”konfiskerad”. En del skogsägare 
hävdar också att när myndigheterna väl tar över ansvaret för förvaltningen, riskerar 
det att leda till en passiv förvaltning, där de biologiska värdena och värden kopplad 
till friluftsliv och turism går till spillo, på grund av att skogarna ”slyar igen”. Den 
här uppfattningen får också delvis stöd av en undersökning från Skogsstyrelsen som 
uppskattar att omkring 34 % av de gotländska biotopskyddade skogsområdena är i 
behov av någon typ av skötselinsats på kort eller lång sikt för att naturvärdena ska 
kunna finnas kvar och utvecklas (Skogsstyrelsen, 2019). Motsvarande siffra för Sverige 
som helhet är 58 %.

Flera av de intervjuade skogsägarna efterlyser större förutsägbarhet, delaktighet och 
en djupare dialog med framförallt naturskyddets företrädare. Skogsägarna uttrycker att 
man vill vara delaktiga i framtagande av skötselplanerna för reservat och vara med när det 
sker områdesinventeringar som kan innebära att skogsmarker klassas som biotopskydd. 
Samtidigt efterlyser företrädare från länsstyrelsens naturvårdsenhet kunskaper och 
information om omfattningen av markägarnas frivilliga biotopsavsättningar för att 
kunna bli miljöcertifierade. 

Skogens framtidsberättelser
I framtidtidsdiskussionerna om skogen lyfter flera av skogsägarna fram behovet av att 
se och utveckla skogens samtliga värden och man efterlyser nya affärsverksamheter 
kopplade till skogen, både inom det traditionella produktionsskogsbruket, men även 
affärsverksamheter på skogsmarker som omfattas av olika former av naturskydd. 
En del av informanterna propagerar för att en del av reservaten t.ex. skulle kunna 
användas för hyggesfritt skogsbruk i kombination med t.ex. småskalig träförädling, 
biokolproduktion, framställning av trätjära, skogsturism eller olika former av 
mathantverk kopplade till skogens skafferi. 

Skogens mångbrukspotential är också något som den nationella skogsstrategin 
särskilt lyfter fram:

Ett mer variationsrikt brukande skapar förutsättningar för en större mångfald i 
företagande och upplevelsevärden. De nya jobben som genereras av skogens alla värden 
ska bidra till en attraktiv landsbygd. (Regeringskansliet, 2018, sid. 22)

Inom ramen för nationella skogsprogrammet pekar också regeringen ut ”Mångbruk 
av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” som ett av fem prioriterade 
fokusområden. I den nationella strategin står det bland annat att:

Skogen kan brukas mer effektivt och samtidigt generera högre sociala värden exempelvis 
för upplevelser, hälsa och rekreation. För att skogen ska kunna brukas på ett mångsidigt, 
aktivt och hållbart sätt bör kunskapen om skogens alla värden öka. Skogens potential 
fångas upp genom att stärka skogens mångbruk. (Regeringskansliet, 2018, sid. 22)
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Gotland profilerar sig redan idag som en ö för sitt mathantverk genom satsningen 
”Smaka på Gotland” och här borde det finnas potential att också inkludera fler aktörer 
och produkter från skogen. Rådjursstammen har också ökat markant och det finns 
gott om bär, svamp, granskott, enbär, hassel, almfrön etc. som mycket väl skulle kunna 
nyttjas i nya kulinariska och gastronomiska sammanhang. I framtidsberättelserna om 
skogen pratar informanterna också om nya skogliga användningsområden som varken 
hör hemma i en klassisk produktionsskog eller i ett konventionellt naturskydd. Vad som 
propageras är istället olika former av småskalig förädling av skogsråvaran på Gotland.

Under devisen ”rätt virke på rätt plats” exemplifierar informanterna att kärnvirke 
från Gotland inte ska bli flis och man understryker behovet av och möjligheterna 
till vidareförädling av skogsråvaran på Gotland. Informanterna beskriver i sina 
framtidsberättelser att det finns en betydande potential av att utveckla fler nya 
verksamheter kopplat till ett mångbruk av den gotländska skogen och man menar att det 
finns en stor potential att utveckla och vidareutveckla varumärken kopplat till produkter 
från den gotländska skogen t.ex. gotländsk gin, Gotlandsvirke eller Gute virke. 
Mångbruk av Gotlands skogar är emellertid inget nytt fenomen. Skogen på Gotland har 
i alla tider brukats enligt mångbrukets principer, men sedan inträdet av kallhyggesbruket 
(produktionsskogsbruket) i kombination med storleksrationaliseringar inom jord och 
skogsbruket har mångbruket på Gotland liksom i resten av Sverige minskat markant. 

I framtidsberättelserna om skogen efterlyser flera av de intervjuade skogsägarna 
också fler mötesplatser och utbildningsinsatser inriktade på skogsproduktion och 
mötesplatser där olika skogliga aktörer kan samtala om skogen på lika villkor. 
Skogsägarna oroas över den skogliga kompetensförsörjningen och efterfrågar även 
rådgivning för produktionsskogsbruk och skogsutbildning för barn i skolan samt 
fortbildningsinsatser för att skapa större förståelse av skogens betydelse för allmänheten. 
Flera av de intervjuade skogsägarna lyfter behovet av kompetensutveckling, både i 
form av traditionell formell kompetens om skogsbruk, men också behov av ökade 
kunskaper inom biologi/ekologi och alternativa sätt att bruka skogen på.

En central del i diskussionerna under framtidsdiskussionerna handlade om att 
förbättra kommunikationen mellan myndigheter och skogsägare. Förslag på att 
delegera förvaltningsansvar över naturreservat till skogsbrukare och närboende, samt 
att inkludera skogsägarna i utformandet av skötselplaner var något som framfördes 
som viktigt. Informanterna menade att deras omfattande platsspecifika kunskaper om 
naturen och kulturen i naturskyddade områden borde utnyttjas i större utsträckning. 
Ett närmare samarbete mellan skogsägare och myndigheters kulle enligt informanterna 
skapa utrymme för förbättrad dialog som på sikt kan leda till en förbättrad och mer 
legitim reservatsförvaltning

Överlag, talades det i positiva ordalag om skogens framtida roll. Flera av skogsägarna 
menar att efterfrågan på skog förväntas öka i takt med att fler produkter spås komma 
från skogen. Anspråken på skogen förutspås bli allt större i takt med att skogen pekas 
ut som en central resurs som ska lösa många av våra miljöproblem. Skogen ska bidra 
till att lösa klimatfrågan genom att fungera som en kolsänka för bindandet av kolet i 
koldioxiden. Parallellt ska skogen ersätta oljan både som drivmedelkälla, men också 
som ersättning för t.ex. plaster och textilier. Det här ska göras samtidigt som skogens 
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traditionella användningsområden tillgodses och samtidigt som skogens biologiska 
mångfald inte äventyras.

Flera informanter uttryckte sig entusiastiskt över möjligheterna att utveckla nya 
material och produkter från skogen, och skogen sågs av flera skogsägare som en nyckel 
till att stävja klimatförändringarna. Flera av skogsägarna menar också att skogen kan 
spela en viktig roll för att bidra till målet att göra Gotland fossilfritt till år 2030, genom 
att ökad användning av skogen som energiråvara, kolbindare och i byggnadsmaterial. 
Samtidigt uttrycker flera skogsägare också en oro över klimatförändringarnas framtida 
effekter på skogen och man oroas över huruvida skogen kommer att ”räcka” till, till 
alla framtida behov.

Slutsatser och rekommendationer
Man får emellanåt intrycket att skogen på Gotland ”tas för given”. Vid en första 
anblick tänker gemene man inte på Gotland som en skogsrik ö. Skogen ligger där som 
en självklar kuliss – som ett turistiskt åskådningsmaterial – när man kör omkring på 
vägarna på Gotland. Skogen omnämns överhuvudtaget inte heller som en strategisk 
resurs i Gotlands regionala utvecklingsstrategi (RUSen), trots att nästan hälften av 
öns yta är täckt med skog (45 %). För många lantbrukare ses skogen också som en 
sidoverksamhet som främst fungerar som en form av pensionsförsäkring eller en resurs 
som man sköter om för sina barnbarn. 

Vid en närmare betraktelse visar emellerid intervjustudierna på flera intressanta 
likheter vad gäller de sociala och ekonomiska värden som skogen och skogsbruket bidrar 
med. För flera av informanterna utgör skogen inte bara en betydelsefull ekonomisk 
försäkring och ett viktigt sparkapital, utan den härbärgerar en mångfald av värden som 
det inte går att sätta en prislapp på, som till exempel: skogen som arv, ansvar, andrum, 
tystnad, social samvaro, identitet osv. Skogen tillskrivs med andra ord en mängd olika  
betydelser och värden för människor som befinner sig i vitt skilda sammanhang och 
verksamheter. 

De dominerande diskursen om skogen som en ekonomisk produktionsresurs 
är främst framträdande bland skogsägarna och den framkommer ofta i kontrast till 
beskrivningar av en naturvårdsdiskurs, som beskrivs som stelbent, och som inte lyssnar 
och förstår sig på skogsägarnas perspektiv. Det är främst skogsägarna på ön som i många 
avseenden utmanar bevarandediskursen (naturvårdsdiskursen), genom att framförallt 
framhäva produktionsskogsbrukets ekonomiska bidrag, men också skogens unika 
sociala och kulturhistoriska värden. Skogsägarnas framtidsberättelser knyter också an 
till den internationella diskursen om decentralisering, ökat lokalt inflytande och lokalt 
deltagande i naturresurssammanhang som börjat få genomomslag inom den svenska 
naturvårdsförvaltningen. 

På ett mera strukturellt och övergripande plan reproduceras och framträder 
diskurserna om ”skogen som produktion” och ”skogen som arv och ansvar” osv. som 
en reaktion mot en centralt styrd naturresurspolitik. Mycket tyder på att landskapets 
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sociala och kulturella komplexitet under de senaste tio åren kommit i skymundan 
vid etableringen av naturreservat och natura 2000 områden. Skogsägarnas och 
lokalbefolkningens kunskaper om historia, kultur, sedvänjor och bruk kopplat till 
skogen verkar hamnat i bakgrunden till förmån för antingen en bevarandediskurs 
som framhäver biologiska företeelser och värden eller en produktionsdiskurs som 
fokuserar på landskapets ekonomiska värden. Liknande slutsatser har konstaterats 
i ett antal analyser av svensk naturvårds- och skogspolitik, där det påpekas att 
naturresursförvaltningen överlag kännetecknas av en frånvaro av social och kulturell 
reflexivitet (se t.ex. Sandström, 2008; Mels, 2002). I det här sammanhanget, behöver 
kunskaperna och medvetenheten om skogens sociala mångfald av värden för lokal och 
regional utveckling stärkas. 

Delar av diskussionen om den gotländska skogens värden och värderingar utgör 
således en skådeplats för mer eller mindre uttalade diskurser som handlar om så mycket 
mer än bara skogsproduktion vis-a-vis naturskydd. Diskussionen omgärdas av en kamp 
om en mängd sociala och kulturella värden som på olika sätt anknyter till frågor 
som handlar om samhällsutvecklingen och samhällsorganiseringen i stort, där olika 
diskurser, ibland med ideologiska övertoner utgör viktiga element i en kamp om hur 
de sociala och ekonomiska maktrelationerna skall vara utformade i landskapet. De 
sociala och politiska betydelserna som omgärdar diskurserna om skogslandskapet på 
Gotland är således långt ifrån enbart en fråga hur skogarna skall skötas, utan minst lika 
viktigt är frågan om vem som skall ha tolkningsföreträde att utforma skogens sociala 
rum. Frågan om vem som skall ha tolkningsföreträde i detta sociala rum har i sin tur, 
hos vissa grupperingar, öppnat upp för anklagelser om att naturskyddet utgör ett hot 
mot självaste den privata äganderätten.

Diskurserna om skogen som handlar om ökad lokal delaktighet i naturvårds-
sammanhang, att skydda skog för biologisk mångfald, att bedriva ett rationellt skogsbruk 
för jobb och välfärd, eller att bedriva ett mer ”varsamt” och varierat skogsbruk känns 
igen (se t.ex. Eckerberg, 1987; Lisberg Jensen, 2002; Beland-Lindahl, 2008; Holmgren, 
2015). De har förekommit tidigare i den svenska skogs- och naturvårdsdebatten och dessa 
diskurser uppträder också i beskrivningar över skogskonflikter från andra länder, till 
exempel från Finland, Tyskland och Kanada (Raitio, 2016; Winkel et.al., 2011). Diskurser 
som handlar om att beskriva skogens potential för att bedriva mångbruk för lokal och 
regional nytta är emellertid något som nu återkommer för svenskt vidkommande och 
mångbruksdiskursen verkar vinna alltmer terräng inte bara i skogspolitiska sammanhang, 
utan också bland ett stort antal av de Gotländska skogsaktörerna som intervjuats för den 
här studien. I andra länder och regioner, som i t.ex. Kanada, Tyskland och Skottland, är 
mångbruk ett vanligt inslag i skogsdebatten (se t.ex. Borrass et.al, 2017).

I intervjustudierna framträder också likartade problembilder och utmaningar som 
har att göra med myndighetsutövning, generationsväxling och kompetensförsörjning. 
Flera av skogsägarna oroar sig över att den skogliga kompetensen är på väg att försvinna 
och man oroas över nästa generations förmåga och vilja att ta över skogsbruket. Under 
intervjuerna lyfts dessa faktorer fram som avgörande utmaningar för skogsbrukets 
framtid på Gotland, men det förekommer också kritiska uppfattningar om det 
storskaliga produktionsskogsbrukets inverkan på artfattigdom och den långsiktiga 
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ekonomiska och miljömässiga bärkraftigheten av produktionsskogsbruket.
Det finns många idéer om hur skogen kan användas på nygamla sätt och det 

finns ett behov att konsolidera de idéer och kunskaper som finns vad gäller skogens 
mångbruk och hur skogens produkter och värden kan vidareförädlas. Det finns också 
ett behov av en större samverkan mellan skogsägare och entreprenörer med intresse 
att utveckla skogens mångbruk, (t.ex. naturturismentreprenörer, matentreprenörer, 
virkesförädlare etc.) och som förmår utveckla de kvalitéer som är unikt för den 
Gotländska skogen och virket. Detta skulle t.ex. kunna ske genom inrättande av 
ett regionalt skogsnätverk för skogens mångbruk där människor intresserade av att 
utveckla alternativ till det konventionella skogsbruket och naturskyddet har möjlighet 
att mötas för erfarenhetsutbyte. 

Gotland förhållandevis ”lågproduktiva” marker utgör å ena sidan en hämsko 
för regionen att utveckla ett högproduktivt skogsbruk. Å andra sidan utgör den 
förhållandevis lågproduktiva skogen en unik möjlighet för Gotland att utveckla ett 
kvalitativt mångbruk av skogens resurser som kombinerar ett varsamt och varierat 
skogsbruk med nya inkomstbringande aktiviteter med naturvårdshänsyn. Genom 
att skapa ett bredare mångbruk av skogarna kan de sammanlagda inkomsterna från 
skogen öka. Nya metoder kan ge både ekologiska och ekonomiska fördelar. Vi ser 
redan hur driftiga företagare utvecklat nya verksamheter kopplade till skogens runt 
småskalig träförädling, nya former skogsbruk, guidningar, hantverk, jakt, turism och 
mat. Många arbetar redan med att utveckla skogens mångfald av värden till förmån 
för turism, friluftsliv, den biologiska mångfalden, den egna inkomsten och glädjen i 
att äga och sköta en skog.

Den mångfald av innebörder och värden skogen tillskrivs på Gotland utgör å 
ena sidan en enastående resurs i sig, men å andra sidan sätter den stora mångfalden 
av värden stora krav på en förvaltningsmodell som förmår hantera olika intressen i 
tid och rum. Ett skogsbruk som präglas av mångbruk av en mängd aktörer, ställer 
krav på innovativa förvaltningsmodeller som har förmågan att hantera och göra 
avvägningar mellan olika skogliga anspråk i tid och rum. Det finns således behov 
av att institutionalisera samverkan, dialog, delaktighet och kunskapsutbyte om 
skogens värden och skogsbrukets förutsättningar mellan olika aktörer (t.ex. genom 
medborgardialoger och innovativa förvaltningsmodeller etc.). Det finns också skäl att 
se över rutinerna för hur avsättningar för naturskydd går till och det finns behov av att 
utveckla alternativa förvaltningsmodeller för naturskydd, dels i fråga om ökat lokalt 
inflytande men också i fråga om möjligheter att bedriva ett varsamt skogsbruk som inte 
äventyrar skogens biologiska mångfald i de skyddade områdena. En hållbar och legitim 
skogsförvaltning är en förvaltning som förmår att konstruktivt hantera olika anspråk 
på skogen över tid och rum.





19

skogens värden och värderingar – en studie om skogliga diskurser och dilemman på gotland    en sammanfattning

Referenser
Almgren, G. et al. (1984). Ädellövskog Ekologi och skötsel. Skogsstyrelsen, Jönköping. 

136 p. ISBN 91-85748-36-6.
Beland Lindahl, K. (2008). Frame analysis, place perceptions and the politics of natural 

resource manage-ment: Exploring a forest policy controversy in Sweden. Akademisk 
avhandling. No. 2008:60. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Bergström, G och Boréus, K. (2005). Textens mening och makt . Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text och diskursanalys. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Borrass, L., Kleinschmit, D. och Winkel, G. (2017). The “German model” of 
integrative multifunctional for-est management: Analysing the emergence and 
political evolution of a forest management concept. Forest Policy and Economics, 
Vol. 77, ss. 16–23.

Eckerberg, K. (1987). Environmental protection in Swedish forestry: A study of the 
implementation pro-cess. Akademisk avhandling. Umeå Universitet.

Enander, K-G. (2007). Skogsbruk på samhällets villkor: Skogsskötsel och 
skogspolitik under 150 år. Rapport 1. Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet, 
Institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: A Critical Study of Language. 
London: Longman. 

Giddens, A. (1997). Modernitet och självidentitet. Göteborg: Daidalos.
Hajer, M. (1995). The Polictics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and 

the Policy Process. Oxford University Press.
Holmgren, S. (2015). Skogsrikets värderingar: En fråga om prioriteringar. I: 

Andersson, E. (red.) Den öppna skogen, Kön, genus och jämställdhet i skogssektorn. 
Uppsala: SLU Service Repro.

Lindroos, O. (2001). Underlag för skogligt länsprogram Gotland: De gotländska 
skogarnas historik, nuläge och framtid. Examensarbete i skoglig planering. 
Arbetsrapport 83:200 . Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för 
skoglig resurshushållning.

Lisberg Jensen, E. (2002). Som man ropar i skogen: Modernitet, makt och mångfald 
i kampen om Njakafjäll och i den svenska skogsbruksdebatten 1970–2000. 
Akademisk avhandling. Lund Studies in Human Ecology 3. Lunds Universitet.

Mels, T. (2002). Geokodifiering: Produktion av de svenska nationalparkernas natur. 
I: Hedren, J. (red.) Naturen som brytpunkt: Om miljöfrågans mystifieringar, konflikter 
och motsägelser. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag symposium. 



skogens värden och värderingar – en studie om skogliga diskurser och dilemman på gotland    en sammanfattning

20

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective 
Action. Cambridge University Press. 

Raitio, K. (2016). Seized and missed opportunities in responding to conflicts: 
Constructivity and destructivity in forest conflicts management in Finland 
and British Columbia, Canada. I: Peterson, T.R., Ljunggren Bergeå, H., 
Feldpausch-Parker, A. M. och Raitio, K. (red.) Environmental Communication and 
Community . Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge 
Earthscan, ss. 229–249.

Regeringskansliet (2018). Strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Artikelnummer: 
N2018.15 Tillgänglig: www.regeringen.se/49bad6/contentassets/ 
34817820fe074cb9aeff084815bd3a9f/20180524_hela.pdf. [2019-11-03]. 

RISE (2018). “Gotländsk fura” – Karakterisering: En del av Projekt Almi Expand, 
delaktivitet Gotländsk Kärnvirke. Tillgänglig: byggnadsvardsforetagen.se/
wp-content/uploads/2019/01/RISE-Karakterisering-av-gotl%C3%A4ndsk-
K%C3%A4rnvirke.pdf

Sandström, E. (2008). Reinventing the commons: Exploring the emergence of the local 
natural resource management arrangements. Akademisk avhandling, No. 2008: 48. 
Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

SCB (Statistiska Centralbyrån) (2019). Markanvändningen i Sverige. Sjunde utgåvan. 
Örebro: SCB-tryck. 

Skogsstyrelsens Statistikdatabas (2019). Sysselsättning >> 01 . Antal årsverken (AWU) 
i skogsbruket efter region och utövare . År (3-årsmedeltal) 1976–2016. Läst November 
2019.

Skogsstyrelsen (2019). Länsvisa resultat skötselbehov i områdesskydd, www.skogsstyrelsen.
se/globalassets/nyheter/lansvisa-resultat-skotselbehov-i-skyddad-skog.pdf  
[2019-10-04].

SLU (2017). SKOGSDATA 2017 . Sveriges officiella statistik. Umeå: Sveriges 
lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning.

Winkel, G., Gleißner, J., Pistorius, T., Sotirov, M. och Storch, S. (2011). The 
sustainably managed forest heats up: Discursive struggles over forest 
management and climate change in Germany. Critical Policy Studies, 5:4, 361390, 
DOI: 10.1080/19460171.2011.628002.





Den här texten är en sammanfattning av en rapport framtagen av studenter och lärare på agronom- 
programmet i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporten syftar till att belysa vad 
för slags värden och betydelser gotlänningen tillskriver skogen. Rapporten utgör ett kunskapsunderlag 
för utformandet av en regional skogsstrategi på Gotland och bygger på en sammanställning av över 150  
intervjuer och samtal med personer med anknytning till skogen på Gotland.

© 2019 Emil Sandström

Omslagsfoton:  
Pxhere/Creative Commons (CC0) & Emil Sandström.

Sveriges lantbruksuniversitet 
Institutionen för stad och land 

Avdelningen för landsbygdsutveckling

 Postadress: Box 7012, 750 07 Uppsala

 Besöksadress: Ulls väg 27

 Leveransadress: Ulls gränd 1

 Telefon: 018 67 10 00 (vxl)

 Webbadress: www.slu.se/sol


	Tom sida
	Tom sida

