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Förord 
Blekinge är Sveriges trädgård. En trädgård associeras till upplevelser av grönska och 

lummighet men även till arbete och nyttigheter som produktion av livsmedel och 

bruksmaterial. För flera hundra år sedan när länet fick sitt smeknamn var 

landskapet helt annorlunda. Det präglades av inägor och utmarker som 

bondebefolkningen kunde bruka till husbehov och försäljning för sin överlevnad. 

Runt bebyggelserna fanns stora arealer slåtteräng, med en blandning av lövträd, 

vilket gav landskapet dess omväxlande karaktär. På den här tiden var 

skogsmarkerna ganska glesa men dominerades av tall, bok, ek och buskvegetation. 

Trädgården som metafor står sig än idag. I dagens tätare Blekingeskog kan 

produktionsskogen ses som en av nyttodelarna där den väl växande skogen bidrar 

till kolinlagring och till Sveriges välstånd. Upplevelsen av grönska återfinns i 

skogen, en plats för både återhämtning och aktivitet. Här botar vi vår vardagsstress 

och ger oss ut på vandring, fiske, jakt, orientering och mycket mer. Lummigheten får 

stå som symbol för det livsutrymme Blekinge ger till djur, växter och svampar 

genom de ekosystem som finns här.  

Blekinge utgörs av ett kuperat urbergsområde med stor höjdvariation i ett 

småbrutet landskap. Det brukar förenklat kallas att Blekinge har tre trappsteg – 

kustbygd, mellanbygd och skogsbygd. Närheten till Östersjön ger milda vintrar, 

ganska långa vår- och höstperioder, låg nederbörd och en av landets längsta 

vegetationsperioder på ca 240 dagar. Inom kustbygden finns de flesta stora orterna. 

Här är stor variation på ståndorter med mager tallmark och lövskog på grund av 

den sprickdalsterräng som uppstått mellan åarna. Mellanbygden karaktäriseras av i 

huvudsak mindre samhällen och en mosaik av jordbruk och varierat småskaligt 

skogsbruk. I norra Blekinges glesbebyggda skogsbygd hittas berg och kärr 

insprängda i barrskogarna. 

Den varierade skogen skapar möjligheter för varierat nyttjande. Blekingska 

skogarna karaktäriseras av en blandning av trädslag och skogstyper. Detta beror på 

de topografiska förhållandena och en ägarstruktur som präglas av många små 

fastigheter. Denna variation ger både förutsättningar för och krav på ett varierat 

skogsbruk. Variationen ger motståndskraft mot samhällets kriser och 

klimatförändringarnas påfrestningar. Den lägger grunden för hög biodiversitet och 

en karaktäristisk landskapsbild. Variationen ger möjligheter att anpassa 

produktionen av skogsnyttigheter utifrån en skiftande efterfrågan med sikte på 

produkter och ekosystemtjänster för kommande generationer. Genom en engagerad 

skogsägare, en levande skogssektor och ett involverat samhälle skapas plats för 

många olika brukningsalternativ. Det aktiva brukandet är en del av Blekinge med 

dess invånare som trädgårdsmästare. 
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Inledning 
Om Blekinge är Sveriges trädgård så är det en mycket varierad trädgård som till stor del utgörs av 

skog. Sveriges minsta län är placerat i Sveriges sydöstliga hörn med tre angränsande län och 

Östersjön som länk till resten av Europa. Det brokiga, fragmenterade landskapet ger stor variation 

inom länet (Hultin, 2019). Här är över 80 % av arealen ägd av enskilda ägare och fastigheterna är i 

snitt ganska små men skogen växer (Hultin, 2019). Det är i denna kontext Blekinges regionala 

skogsstrategi tar avstamp.  

Sveriges nationella skogsprogram kom år 2018. Enligt det ska Sverige ”visa vägen och vara ett 

föredöme internationellt i hållbart brukande och bevarande av skog och i omställningen till en 

växande bioekonomi, bort från fossilberoendet”. Den här strategin är den regionala förlängningen 

av det nationella skogsprogrammet. I huvudsak är det nationella skogsprogrammet kopplat till den 

brukade skogen. Därför är även den regionala strategin det men den obrukade skogen och den 

skyddade skogen berörs. 

Den regionala skogsstrategins innehåll och målbilder är kopplade till Agenda 2030, de 17 

globala målen för hållbar utveckling samt de nationella miljökvalitetsmålen. Särskilt, men inte 

uteslutande, berör den målen kring ekosystem, biologisk mångfald, klimatförändringar, 

sysselsättning och jämställdhet. Regionala strategier för grön infrastruktur, formellt skydd av skog 

samt strategier kopplade till besöksnäring, friluftsliv mfl kompletterar denna strategi och är delvis 

invävda i detta dokument. Den regionala strategin ska bidra till att skogens värden nyttjas på ett 

hållbart sätt i Blekinge. Den ska peka på de utmaningar och möjligheter som finns här, som en del 

av en nationell och global kontext. Strategin ska tydliggöra skogens roll i denna tid av 

klimatförändringar och minskande biodiversitet men också i utvecklingen av företagande, 

sysselsättning, jämställdhet och folkhälsa. Den ska fungera vägledande för de aktörer som berörs 

av verksamheter med koppling till skogen i Blekinge. 

 I det här dokumentet beskrivs bakgrunden och nuläget när det gäller skogen i Blekinge. Detta 

är i huvudsak kopplat till tre huvudområden med varsin målbild. Huvudområdena innefattar de 

delar av det nationella skogsprogrammet som bedömts viktigast i den regionala kontexten. För 

varje huvudområde ges en kort bakgrund. En övergripande nulägesbeskrivning tydliggör de 

regionala förutsättningarna för att tillvarata den mångfald av värden som den blekingska skogen 

innehar.  

Myndigheter, företag, föreningar, organisationer och privata markägare i Blekinge har utgjort en 

betydelsefull del i framtagandet av detta dokument (se Bilaga 1 Så här skapades och  

Under sommar och tidig höst 2020 gick strategin ut på remiss för att färdigställas under 

höst/vinter samma år.  

Bilaga 2 Sammanfattning – regional dialog). Styrgruppen har bestått av representanter från 

Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Blekinge samt Region Blekinge.  

När denna strategi är antagen och beslutad kommer en handlingsplan utvecklas tillsammans 

med regionala aktörer där konkreta åtgärder anges. 

 

  



6 

Vision 
En gemensam vision för Blekinges skogar ska visa på vår önskan och långsiktiga mål. Skogen 

rymmer så mycket. I Blekinge finns olika typer av skogar, skogsföretagare, naturvärden och 

användningsområden. Den variationen och de värdena vill vi värna om tillsammans. Vi vill ha 

skogar som är långsiktigt lönsamma, har höga naturvärden och är trivsamma att vistas i.  Vår 

vision är:  

 

Livskraft i skogen 
 

Visionen kompletteras med tre huvudområden med varsin målbild som gör vår gemensamma 

vision för skogen tydligare. 

• Hållbar tillväxt av biomassa i livskraftiga och varierade bestånd 

• God sysselsättning i ett varierat landskap   

• Aktivitet och engagemang i skogen baserad på mångfald och kunskap 
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1 - Hållbar tillväxt av biomassa i livskraftiga 
och varierade bestånd 
Den hållbara tillväxten av biomassa ska bidra till utvecklingen av en stark bioekonomi. Detta är 

beroende av livskraftiga och varierade bestånd. En av de centrala delarna i detta är att rätt trädslag 

växer på rätt plats. Inom skogsbruket kallas detta ståndortsanpassning. Det innebär att skogen 

sköts utifrån växtplatsens naturliga förutsättningar samtidigt som risken för negativa effekter på 

miljön minimeras. Att ståndortsanpassa gynnar skogens produktionsförmåga och bidrar till 

livskraftiga bestånd och därigenom även dess klimatnytta. I ett varierat landskap, såsom i 

Blekinge, innebär det även en ökad mångfald i skogsstruktur och därigenom i biologisk mångfald 

och upplevelsevärden. 

Detta huvudområde och målbild är främst kopplade till Nationella Skogsprogrammets 

Fokusområde 1: Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta. Målet för detta fokusområde anges i 

Skogsprogrammet vara; ”en hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till nationell 

biomassa från den svenska skogen, inom ramen för att de nationella miljömålen nås” 

(Regeringskansliet, 2018).  

Huvudområdets målbild utgår i huvudsak från följande delar: 

▪ Tillväxt av hållbar biomassa  

▪ Livskraftiga bestånd 

▪ Varierade bestånd 

▪ Balans mellan skogsbruk och vilt 

 

En tillväxt av biomassa i ett hållbart skogsbruk gynnar utvecklingen av ett biobaserat samhälle. 

Det kallas bioekonomi när vi använder förnybar råvara från exempelvis skogen istället för fossila 

bränslen och andra material (Skogsindustrierna, n.d.). Vissa branscher räknas som helt tillhörande 

bioekonomin genom att direkt eller indirekt bidra till produktion eller förädling av biomassa (SCB, 

2018). Dessa är skogsbruk, trä, papper och pappersmassa men även jordbruk, fiske, livsmedel och 

tobak. Många fler branscher är delvis tillhörande bioekonomin. Av Sveriges BNP är tillverknings-

industrin störst, där trävaror, papper och massa utgör ca 10 % (se Tabell 1). Den svenska 

bioekonomin domineras av skogsbruket och de produkter som görs av den skogliga råvaran. Den 

förnybara biomassan kan ersätta fossila råvaror, både i material och bränslen, om uttag sker på ett 

hållbart sätt som inte utarmar marken. I den växande skogen lagras koldioxid och fortsätter att 

göra det i exempelvis byggmaterial av trä. Skogens klimatnytta avgörs av tillväxten och hur den 

skördade biomassan sedan används. I de svenska skogarna finns bestånd i alla åldrar. Även om 

kalhyggena avger koldioxid tilltar förmågan till kolbindning när beståndet etableras och växer. Då 

tillväxten avtar, gör även lagringen av kol det. När träd och grenar dör avges koldioxid. Den hållbart 

brukade skogen skapar möjligheter till fortsatt bindning och möjligheter till substitution av fossila 

bränslen och andra material i de produkter som blir resultatet. Tillväxten av biomassa hämmas 

bland annat när trädslag växer där det råder andra betingelser än de mest gynnsamma. På vissa 

boniteter, där granen tidigare ansetts vara överlägsen i produktion, har forskning istället visat att 

tallen långsiktigt producerar bättre än beräknat. Ståndortsanpassning är en avgörande faktor för 

en säkrad och ökad produktion av biomassa i skogen. 

Livskraftiga bestånd präglas av en resiliens mot störningar såsom sjukdomar, 

barkborreskador, torkstress och andra yttre påfrestningar i form av extrema väderförhållanden. 

Tall och löv betas ofta hårt av växande stammar av klövvilt. Klimatförändringar och den globala 
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handeln ökar risken för spridning av skadegörare och förväntas ge torrare somrar och blötare 

vintrar. En granskog som skötts för produktion är tätt sluten under ca 30-50 år av omloppstiden 

vilket påverkar mark-tillståndet långsiktigt, särskilt om skogen sköts på samma sätt i flera 

generationer. Genom att ståndortsanpassa ges bestånden de bästa förutsättningarna att kunna stå 

emot dessa prövningar. Detta innebär i första hand föryngring med lämpliga trädslag. Det 

innefattar också en anpassning av metoder och skötselåtgärder genom hela omloppstiden utifrån 

växtplatsen. Det behöver skapas friskare skogar. Detta för att långsiktigt säkra skogen som 

ekosystem och biomassan som resurs. 

Ståndortsanpassning bidrar till varierade bestånd. Flera trädslag kan växa mer eller mindre 

bra på många olika ståndorter. Traditionellt har ett trädslag valts per ståndort för att passa den 

tekniska och ekonomiska utvecklingen inom skogsbruket och möta industrins efterfrågan. Det har 

skapat lönsamhet även i fragmenterade landskap såsom i Blekinge. I dagsläget föryngras 

skogsmarken ofta med gran trots att andra trädslag kan vara mer lämpade. Ståndortsanpassning 

skulle bidra till en större mångfald om detta beaktades. Det är, ur naturvårdssynpunkt, positivt 

med tall med inslag av löv såsom ek på ståndorter lämpliga för tall. Det finns problem med 

biodiversiteten i produktions-skogen av gran där allt från skogslevande småfåglar, insekter och 

lavar som är beroende av död ved blir negativt påverkade. Variation i den skogliga miljön bidrar 

också till ökade sociala värden. Det varierade landskapet upplevs positivt. De mörkare 

granskogarna hämmar tillväxten av bärris och täta bestånd inbjuder inte till promenader och 

friluftsliv på samma sätt som glesare tall och ädellövskog. Den riskspridning mångfalden ger 

skapar bättre förutsättningar för kontinuerlig beskogning om enstaka trädslag drabbas av sjukdom 

eller angrepp av insekter vilket är positivt ur produktionshänsyn och bredare för ekosystemet.  
Viltet är en viktig faktor för tillväxt och mångfald. När viltet har dåligt med sin stapelföda får 

de platser där denna finns ett mycket högt betestryck. Hjortvilt äter alla bärris, tallris och RASE-

träden (rönn, asp, sälg och ek) i olika utsträckning. I granskog finns väldigt lite av denna typ av 

föda. Saknas äldre tallskog saknas också ofta bärris. Återplanteras det med gran där det bör vara 

tall kommer det varken bärris på lång sikt eller tallris på kort sikt. Saknas riset tar djuren RASE-

träden, vilket medför att mångfalden minskar då dessa trädslag inte kan bli trädbildande. För att 

betestrycket inte ska påverka skogsbrukets huvudstammar, det som ska bli virke eller annat, 

behövs tillräckligt stora volymer med bärris, tall och RASE. Det är inte ett specifikt vilt som orsakar 

hela skadan utan det är det samlade betestrycket som är för högt. 

Nuläge 

Granen har hög tillväxt och är en viktig råvara i industrin. Sedan början av 1900-talet har 

landskapet i Blekinge förändrats från öppet landskap med lågt virkesförråd och stor andel lövskog 

till en förtätning med i huvudsak barr (Skogsvårdsstyrelsen, 1995). Blekinge har idag hög andel 

ädellövskog (14 % i jämförelse med 1 % nationellt) men i de äldre granskogarna har ädellöv, tall, 

björk, al mm successivt plockats bort. Den tidigare blandskogen har efter slutavverkning ersatts 

med i stort sett bara gran. Under de senaste 40-50 åren har det alltså skett en s.k. ”granifiering”, det 

har planterats gran där det borde eller åtminstone hade kunnat vara något annat trädslag. Det är 

ofta rena granbestånd där det tidigare varit blandade bestånd av gran och tall. Inventeringar visar 

dock att på magra marker har återbeskogning med tall ökat från 3 till 17 % i västra Blekinge och 

östra delarna har ökat till 25 % från liknande nivåer (år 2016-2020) (Skogsstyrelsen, 2020a, 2020b). 

På mellan-marker har återbeskogning med tall ökat från 0% till 21 % i väst och till 8 % i öst under 



9 

samma period (Skogsstyrelsen, 2020a, 2020b). Granen dominerar på nästan 50 % av den 

produktiva skogsmarks-areal och utgör ca 1 milj m³sk av en total årlig tillväxt på 1,7 milj m³sk. 

Granifieringen har gett goda ekonomiska resultat. Blekinge är ett av Sveriges mest granrika län, 

skogsägarnas ekonomi har förbättrats och det har skapats många arbetstillfällen. Samtidigt är 

kunskapen om skötsel av löv och tall låg och det saknas inarbetade skötselprogram och -tekniker.  

Granens dominans i Blekinge ökar sårbarheten för en uthållig skogsproduktion då gran inte 

tål torka eller fuktighet på samma sätt som tall och, i viss mån, löv. Under de senaste åren har det 

noterats hur torkan stressat granen som står på torra marker, vilket lett till betydande angrepp av 

granbarkborre. Blekinges låga humiditet i stora områden ger större risker för skogsproduktionen 

om det är längre sammanhängande torrperioder. SMHI:s prognoser indikerar att Blekinge kommer 

se en temperaturökning på 2-4 °C och ännu mer under sommar och vinter (SMHI, 2015). 

Extremväder-perioder kommer öka i omfattning. Likaså kommer stormarna öka i frekvens och 

komma oftare från nordost och syd. Detta innebär att de försommartorra ståndorterna sannolikt 

blir ännu torrare. Klimatförändringarna gör att det blir svårare att förutsäga växtplatsens naturliga 

förutsättningar. Synen på vad långsiktigt hållbar virkesproduktion innebär har ändrats. I Blekinge 

blir det allt mer vanligt att skogsägare provar nya trädslag, många intresserar sig för blandskog och 

kvalitetsinriktad ädellövsskötsel och planterar mer tall. Den kombinerade skogsskötseln bidrar 

även till att naturvärdena ökar.  

Det Blekingska landskapet präglas av variation (Skogsvårdsstyrelsen, 1995) och det har 

historiskt sett funnits flera trädslag per ståndort. Granens nuvarande dominans har fått stora 

positiva konsekvenser för lönsamheten i skogsbruket men negativa konsekvenser för landskapet, 

jakt och friluftsliv samt naturvärden. De dialogsamtal som förts bekräftar en bred syn om att 

ståndortsanpassning är viktigt för att sprida risker. Det förväntas ha positiva effekter på den 

biologiska mångfalden eftersom en skogsskötsel med skogsmarkens naturliga förutsättningar som 

utgångspunkt skulle ge mer tall, trivialt löv och ädellöv.   

Blekinge har ett högt betestryck från hjortvilt (Skogsstyrelsen, 2020a, 2020b). Enligt 

inventering har älgstammen sänkts med 25-30 % sett över hela Blekinge under de senaste 10 åren. 

Blekinges geografi behöver dock tas i beaktande. Det är i norr problemen med högt betestryck är 

stort. Här är älgtätheten större och det finns mer för dom att äta. Det är här de stora barrskogarna 

finns. Älgstammen har sjunkit i hela Blekinge men den effekten är betydligt större i söder än i norr. 

Samtidigt har kronhjortstammen legat relativt stabil, rådjuren har ökat och dovhjortarna börjat 

etablera sig på allvar. Avskjutningar regleras genom allokering i de 11 viltskötselområdena och 

genom information. 
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2 - God sysselsättning i ett varierat landskap 
Skogen har växt fram som en stark kraft för sysselsättning i stora delar av landet och i Blekinge. För 

lönsamhet och riskspridning behövs stabila inkomster och en riskspridning. 

Landsbygdsbefolkningen i Blekinge mot slutet av 1800-talet levde ofta på många saker utöver 

skogen; dagsverken, stenbrytning, fiske, hantverk. De bedrev mångbruk och skogen blev en 

sidoinkomst. Detta mångbruk är alltså inget nytt påfund och innebär helt enkelt att: 

skogen används för flera olika syften (t.ex. skogsbruk, naturturism, rennäring, naturvård, 

träförädling, jakt, trivsel, ideellt föreningsliv, rekreation, folkhälsa, arena för kulturyttringar m.m.). 

Syftena kan vara kommersiella eller icke-kommersiella (Regeringskansliet, 2018).  

Det kan handla om att förutom att det produceras timmer även jagas, plockas svamp och bär i en 

produktionsskog och att åtgärder görs för att gynna ett stort antal ändamål. Mångbruket är ett 

aktivt förhållningssätt för att hitta en gemensam grund, med så få motsättningar och så många 

gemensamma fördelar som möjligt. I dagsläget pågår forskning kring mångbrukets förutsättningar 

i Sverige genom Future Forests (Nordström et al., 2020).  

Detta huvudområde och målbild är främst kopplade till Nationella Skogsprogrammets 

Fokusområde 2: Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Målet för detta 

fokusområde anges i Skogsprogrammet vara; ”ökad sysselsättning, stärkt hållbar tillväxt och 

landsbygdsutveckling med beaktande av skogens sociala värden.” (Regeringskansliet, 2018).  

Huvudområdets målbild utgår i huvudsak från följande delar: 

▪ Lönsamhet och riskspridning  

▪ Turism på skogens villkor 

▪ Tillgängligt och hänsynsfullt friluftsliv 

 

I en växande bioekonomi kommer mångbruket skapa nya och mer varierade arbeten i skogens hela 

värdekedja. Kommersiella former av mångbruk utöver traditionell skogsproduktion inkluderar 

exempelvis förädling av skogliga produkter och tjänster såsom timring och småskaligt trähus-

byggande (Nordström et al., 2020). Dessa delar kan vara en huvudsyssla för skogsägaren eller en 

mindre del och komplement (Nordström et al., 2020). Ofta kan det innebära stora investeringar 

som bygger på ett kapital i skogen. Skogsägandet skapar möjligheter till finansiering av innovativa 

produkter och tjänster. Mångbruket innebär en riskspridning då ett variationsrikt företagande 

förväntas vara mer resilient om enskilda branscher eller skogliga produkter drabbas av kris. För 

detta krävs innovation, långsiktig finansiering och stabil kompetensförsörjning. 

Skogen är en fantastisk plats för att utveckla besöksnäringen och för naturturismarrangörer. 

Vi behöver skogar som har både hög biologisk mångfald och högt upplevelsevärde (Attractive 

Hardwoods, 2019). Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige och naturturismen 

bidrar till många nya jobb och attraktiva regioner (Attractive Hardwoods, 2019). Naturturism 

innebär “förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där 

själva naturupplevelsen är i centrum” (UNWTO i Naturturismföretagen, 2018). Turismen har ett 

förädlingsvärde på ca 127 Mdr kr (år 2018) varav 3,6 Mdr kr utgörs av naturturism (Tillväxtverket, 

2019). Turismen är ingen bransch i sig utan ingår i flera branscher där turister genererar 

ekonomiskt värde. Besöksnäringen utgör en väsentlig del av mångbrukets kommersiella sida med 

konferens- och övernattningsmöjligheter i skogsmiljö, anordnade upplevelser och äventyr som 

skogsbad, kanot- och båtfärder, jakt- och fisketurism eller guidade vandringar (Nordström et al., 

2020). Många skogsägare är positiva till att de kommersiella delarna av mångbruk utvecklas på sin 
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mark, men de är ofta mindre intresserade av att själva vara utförare (Nordström et al., 2020). De 

som engagerar sig i naturturism och besöksnäring är inte bara privata tjänste- och 

upplevelseföretag utan även offentliga aktörer som arbetar med destinationsutveckling och turism 

(Attractive Hardwoods, 2019).  För att möjliggöra en framgångsrik besöksnäring kopplad till skogen 

behövs god infrastruktur och service (Nordström et al., 2020). Ett mångbruk och en stärkt 

besöksnäring bidrar till samhälleliga nyttor och ökade förutsättningar för en levande landsbygd.  

 

Förädlingsvärde av olika branscher 

Bransch/näring  FV 

2019, Mdr kr 

Andel av BNP  

2019, % 

Tillverkningsindustri (inkl trävaror, papper och massa) 670* 12,8 

Byggindustri 300 5,7 

Handel 488 9,4 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 328 6,3 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 72 1,4 
Tabell 1: Förädlingsvärde av olika branscher nationellt och i relation till BNP (SCB, 2019).  

*varav 72 Mdr kr är trävaror, papper och massa. 

 

En skog med många mål är en varierad skog. Det i sin tur ger goda förutsättningar för höga 

naturvärden och höga upplevelsevärden. I vissa fall ökar slitage på naturen där friluftslivet blir 

intensivt. Ur ett annat perspektiv är utevistelsen en förutsättning för att visa på värdet av vår 

natur. Det är tydligt att flera värden behöver analyseras och beaktas. En respekt för naturens 

gränser och behov är grunden för ett långsiktigt hållbart friluftsliv. Friluftslivet i sin tur har värden 

kopplade till folkhälsa, platsens attraktionskraft och ökade fastighetsvärden, ökad kunskap och 

känsla för naturen. För markägare kan mångbrukets icke-kommersiella aspekter innefatta att 

gynna och kanalisera besökare genom att exempelvis sätta upp en grillplats intill populära stråk 

och därigenom undvika slitage på andra delar. Därigenom kan både naturvärden och 

produktionsvärden skyddas. Offentliga markägare har särskilda möjligheter och incitament att 

arbeta med ett mångbruk med breda samhälleliga nyttor. Exempelvis kan mångbruk i eller i 

anslutning till skyddade områden fungera som en brygga mellan brukande och bevarande av 

skogsmiljöer (Nordström et al., 2020). Där produktion, sociala värden och naturvärden utvecklas 

parallellt förväntas bredden av mål ge upphov till mångfald på bestånds- och landskapsnivå. 

Nuläge 

I Blekinge har det historiskt sett varit stor variation på markanvändning (Hultin, 2019). Blekinge 

domineras av enskilda ägare, över 80 % av skogsarealen, jämfört med just under hälften nationellt. 

Det finns ca 5500 enskilda skogsägare i regionen och familjeskogsbruk med en mindre 

skogsfastighet om i snitt 30 ha är länstypiskt. Här finns många små markägare och många som bor 

i nära anslutning till sin skog. I Blekinge finns stora virkesproduktionsvärden, stora naturvärden, 

människorna upplever att skogen finns nära och goda exempel där skogens värden kombineras. 

Bioekonomin utgör ca 7 % av sysselsättningen, vilket ungefär motsvarar det nationella snittet på ca 

7 % (SCB, 2018). Angränsande län utgör en betydande bas av både kunder och leverantörer. Trots 

detta stannar ofta inkomsterna från skogsbruket i Blekinge kvar inom länet av ägarstrukturella skäl. 

Blekinge har högre andel småskaligt skogsbruk än Sverige har nationellt (se Tabell 2) och många 

självverksamma. I mångbruket är det ofta markägare som, utöver skogsbruket, arrenderar ut jakt 
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eller mark till jordbruk. En skogsbruksfastighet som även används till stuguthyrning är inte 

ovanligt. En del entreprenörer och hantverkare kombinerar skogsbruk med mindre sågverk, yxning 

av timmer, odling av julgranar och försäljning av pyntegrönt. Dessa inkomster är för många 

skogsägare grunden för att kunna verka på landsbygden (Hultin, 2019).  

 

Sysselsättning inom skogsbruket i Sverige och i Blekinge*   

2006 % 2016 % 

Riket Småskaligt skogsbruk 7528 50,3 % 6345 38,8 %  
Storskaligt skogsbruk 2591 17,3 % 1249 7,6 %  
Entreprenörer 4832 32,3 % 8762 53,6 %  
Totalt 14952 100,0 % 16357 100,0 % 

Blekinge Småskaligt skogsbruk .. .. 167 57,4 %  
Storskaligt skogsbruk .. .. 14 4,8 %  
Entreprenörer .. .. 110 37,8 %  
Totalt .. .. 291 100,0 % 

Tabell 2: Antal årsverken (AWU) i skogsbruket per region och utövare (3-årsmedeltal).*exkl 

självverksamma 

 

Turismen ökar i regionen och intresset för skogen ökar. Det är främst lövskogskusten med dess 

tätorter som drar men människor söker sig även inåt landet mot skogsbygden. Förutsättningarna 

för produktionsskogsbruk är begränsade längs kusten med svårarbetade marker och sämre virkes-

kvalitet. De magra kustnära markerna i Blekinge kräver anpassad skötsel. Däremot har just dessa 

marker mycket högt värde för besöksnäringen. Det är dessa skogar med tall och löv som för många 

är synonymt med Blekinge. Visit Blekinge lyfter ofta de kustnära naturupplevelserna. 

Blekingeleden tar även besökare ut i andra delar av länet. Här vistas en del turister och många 

regionalt boende. Allt från barnfamiljer på utflykt till pensionärer på långtur. Entreprenörer säljer 

jakt och fiske och investerar i unika boenden och konferensmöjligheter mitt i skogen. Antalet 

gästnätter i Blekinge är jämförbart med turismdestinationen Gotland (år 2018) (BI Syd, 2018). Det 

har kommit stugbyar, gårdsbutiker och annat. En del satsar på guideverksamhet. Det görs 

satsningar såsom Ark56 för att lyfta den hållbara naturturismen både längs kusten och i 

skogslandskapet. 

Den särpräglade lövskogskusten i söder till barrskogarna i norr skapar grunden för de höga 

naturvärden som Blekinge hyser. Det är även den ekologiska grunden för länets friluftsliv. Ungefär 

hälften av Sveriges ädellövskogar finns i de sydligaste länen; Skåne, Halland och Blekinge (Norman 

et al., 2011). Särskilt grövre, äldre löv är värdefullt ur naturhänsyn och för upplevelsevärden. I 

Blekinge finns 117 naturreservat och ungefär lika många Natura 2000-områden med ett 

besökscentrum vid naturum i Ronneby Brunnspark (år 2020). Unikt för Blekinge är att ett stort 

antal skyddsvärda områden sammanfaller med tätortsnära skogar på kommunal mark 

(Länsstyrelsen Blekinge, 2019).  En enkätundersökning visar att Blekingebornas viktigaste 

naturområden är skogen (Petersson Forsberg, 2012). Endast 1 av 20 anser att det saknas lämpliga 

områden för friluftsliv (jmfr nationellt 1 av 6). Däremot anges ett behov av tysta områden. Det finns 

beräkningar på det ekonomiska värdet av ett besök i naturen (Norman et al., 2011) men saknas 

tydlig statistik för antalet skogsbesök i Blekinge.  
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3 - Aktivitet och engagemang i skogen 
baserad på mångfald och kunskap 
Aktivt och engagerat användande av skog innebär att människan är mer involverad i alla delar av 

skogen. Den aktiva skogsägaren behöver inte nödvändigtvis vara självverksam på sin fastighet. 

Däremot är skogsägaren aktivt delaktig i beslut, oavsett vad det handlar om och är en kunnig 

beställare av varor och tjänster. Det engagemanget kan naturligtvis variera över tid. Genom ett mer 

aktivt skogsbruk och ett högre engagemang ökar förutsättningarna för både lönsamhet och 

mångfald. En aktiv skogsägare ligger i framkant och upptäcker både skador och åtgärdsbehov i god 

tid så att rätt åtgärder sätts in vid rätt tid utan att tappa produktion. Där friluftslivet inte ses som 

ett nödvändigt ont i skogslandskapet utan skogsägaren själv är involverad, finns bättre 

förutsättningar för ett framgångsrikt mångbruk. 

Detta huvudområde och målbild är främst kopplat till Nationella Skogsprogrammets 

Fokusområde 2 med undertema att ”synliggöra och utveckla skogens alla värden” samt ”regionala 

möjligheter och resurser för att lyfta skogens alla värden” och Fokusområde 5: Ett kunskapskliv för 

ett hållbart brukande och bevarande av skogen. Målet för detta fokusområde anges i Skogs-

programmet vara; ”ökad kunskap och innovation kring skogens alla värden och hela värdekedja för 

en hållbar och växande biobaserad ekonomi.” (Regeringskansliet, 2018).  

Huvudområdets målbild utgår i huvudsak från följande delar: 

▪ Frihet under ansvar 

▪ Social mångfald och jämställdhet 

▪ Kunskapskliv inom skogssektorn 

▪ Samverkan 

 

Frihet under ansvar innebär att den enskilde skogsägarens rätt till sin skog värnas samtidigt som 

markägaren är betydelsefull i det gemensamma ansvaret för att skogsresursens alla nyttigheter 

förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. Markägarnas betydelse för skogsbruket och för att stärka 

skogens alla värden kan inte nog poängteras. Aktivt brukande och aktivt företagande ger bättre 

förutsättningar för ökad lönsamhet. Avkastningen ökar genom omsorgsfull föryngring, röjning och 

gallring vid rätt tid. De välskötta bestånden ger ett högt och värdefullt virkesförråd. Allemansrätten 

ger människor tillgång till även den produktiva skogsmarken. Den tillgången ska värnas av både 

skogsägare och besökare och ger utrymme för alternativa inkomster. Ett aktivt brukande behöver 

inte gå i strid med naturvärdena. Det finns ofta behov av aktiv skötsel i områden med höga 

naturvärden exempelvis i äldre ädellövträd i behov av friställning, tidigare skogsbeten, skogar som 

plockhuggits eller gamla tallskogar med inväxande gran. Snarare än att vara ett hinder för 

lönsamhet, ingår naturvärdena i det engagerade brukandet. Där ansvaret blir ett uttryck för 

engagemang snarare än plikt finns bättre förutsättningar för långsiktig hållbarhet. Ju vanligare 

något blir (t.ex. inslag av äldre och grova lövträd, död ved) desto mindre blir behovet av formellt 

skydd eftersom de arter som idag är missgynnade då skulle bli vanligare. Ofta uttrycks farhågan att 

ökad biodiversitet och ökat inslag av ädellöv skulle ge minskad handlingsfrihet för skogsägaren 

med ”inlåsningseffekter” (tex genom ädellövlagen) och skydd av natur. Undersökningar visar att 

ungefär hälften av markägarna är positiva till att det inrättas naturreservat på deras mark medan 

det för biotopsskydd och naturvårdsavtal är en högre andel (CMA Research AB, 2018). Det finns ett 

ansvar hos myndigheter att stödja samhälleliga aktörer i att bidra till regionala och nationella mål 

utifrån ett helhetstänk.  
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Om människor med olika bakgrund och kompetens kan hitta en sysselsättning i skogen 

skapas möjlighet till innovation, kompetensförsörjning, ökad social mångfald och jämställdhet. 

Kvinnor som äger skog är Sveriges största kvinnliga företagargrupp. Just ägandet är relativt jämnt 

fördelat mellan könen nationellt men skogsbrukssektorn i övrigt är fortfarande mansdominerad. 

Fördelningen mellan könen säger något, men inte allt, om vilka skillnader i inflytande som finns 

mellan könen. Det engagerade brukandet innebär fler aktiva skogsägare som kan vara förebilder 

för unga och göra skogen till en attraktiv arena att verka på. Med olikheter kan motstridiga mål och 

perspektiv uppstå där goda redskap för dialog och eventuell konflikthantering blir nödvändig. 

Det engagerade förhållningssättet till skogen innefattar ett aktivt inhämtande av kunskap hos 

alla inblandade aktörer. Kunskapen om skogens alla värden behöver öka för att den ska kunna 

brukas på ett mångsidigt, aktivt och hållbart sätt med ett helhetstänk. En förutsättning för att det 

aktiva brukandet ska ge de positiva och långsiktigt hållbara resultaten är att det är baserat på 

kunskap som är aktuell, tillförlitlig och lättillgänglig för alla. Spridning av information och data 

blir nödvändig på lokal, regional och nationell nivå men även mellan dessa. Anpassning till olika 

målgrupper behövs och då är olika kommunikationsformer och -kanaler (digitalt, i tryckt form och 

ansikte-mot-ansikte) viktiga. Kunskapen behöver inte bara förstås utan även tillämpas, analyseras 

och vidareutvecklas i alla nivåer. Den ökade kunskapen om skogens alla värden är en förutsättning 

för att den ska kunna brukas på ett mångsidigt och hållbart sätt. 

En utökad syn på vad skogen erbjuder och en ökad bredd av aktörer i skogen kräver samverkan 

baserad på kunskap och dialog för att fungera hållbart. Det behövs en trygg och långsiktig tydlighet 

av ägarrätt, ägaransvar och den rätt och ansvar som ligger hos de som besöker skog och mark, 

oavsett syfte. Det är nödvändigt att väva samman de olika intressena. Exempelvis för mångbruket 

är allemansrätten en förutsättning, men det blir samtidigt särskilt viktigt att respektera ägande-, 

brukande- och betesrätter (Nordström et al., 2020). Samverkan handlar om att skapa förståelse 

mellan olika användare av skog för den andra partens syften och vad skogen ger. Det innefattar de 

processer för politiska beslut och förvaltning som engagerar myndigheter, politiska aktörer och 

andra delar av civilsamhället för att nå ett mål som annars inte vore möjligt att uppnå (Johansson 

et al., 2020). Där människor möts och utbyter perspektiv ökar behovet för god dialog och konflikt-

hantering. Samtidigt skapas möjligheter till att utveckla nätverk och ge sig in på det tidigare 

outforskade. Här finns möjligheter till ökad förståelse.  

Nuläge 

Aktivitet och engagemang i den Blekingska skogen innehåller många aspekter. Med fokus på 

konkreta skogsbruksåtgärder är röjningsbehovet något som fortsätter att vara aktuellt. Här läggs 

grunden för det framtida beståndet och det finns etablerade modeller för hur röjningar ska 

genomföras. Modellerna eftersträvar kostnadseffektivitet i genomförandet av åtgärden. I nuläget 

innefattar de också ofta att exempelvis löv sparas i försumpade partier och viltbegärliga trädslag 

såsom rönn, asp, sälg och ek lämnas. Där skogsägaren önskar något annat krävs ett aktivt och 

engagerat brukande som bemöts av detsamma hos den som ska utföra åtgärden. I Götaland finns 

generellt fortfarande stora arealer som bedömts inneha omedelbara röjningsbehov (SLU, 2018) 

men Blekinge förväntas ligga på en bättre nivå då länet inte drabbades lika hårt av stormen 

Gudrun som andra delar av Götaland. Trots detta upplevs ett ökat röjningsbehov bland många 

markägare i länet (Södra skogsägarna, 2020). Andelen godkända föryngringar ligger på 92 %, nästan 

samma nivå som i landet generellt. Vad gäller aktiva naturvårdsåtgärder så är skogsägarna i 
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Blekinge aktiva med att söka bidrag och rådgivning inom landsbygdsprogrammet men även med 

att själva ta initiativ till skydd av skog. Arbetssättet Nya Komet, för formellt skydd, har införts i 

Blekinge. Det innebär att markägare själva föreslår lämpliga arealer att skydda. De flesta områden 

och största arealerna har föreslagits av myndigheter, 45 % av antal och 81 % av arealen (år 2018–

2019). Initiativ från markägare utgjorde under samma period 33 % av antal ärenden och 13 % av 

arealen. Därutöver tillkommer områden som identifieras i samband med 

avverkningsanmälningar.  

Skogsägandet i Blekinge speglar den nationella fördelningen mellan könen (se Tabell 3). 

Fördelningen har varit relativt jämn då kvinnor utgör ca 37 % av ägarna vilket varit stabilt de 

senaste 10 åren. Kvinnor tenderar att äga mindre fastigheter och mer sällan vara ensamma ägare 

än män. Vad gäller sysselsättning är det fortfarande stor skillnad mellan könen (Skogsstyrelsen, 

2018). För annan social mångfald saknas data. Inom det storskaliga skogsbruket är endast 15 % av 

anställda kvinnor och bland skogsentreprenörer och deras anställda är det under 4 % kvinnor. 

Dessa siffror har inte ändrats nämnvärt sedan år 2007. Fördelningen i Blekinge kan skilja sig något 

från det nationella läget. För annan social mångfald saknas data.  I Blekinge finns, sedan 1991, ett 

nätverk för skogsintresserade kvinnor, föreningen Grenverket. Denna erbjuder kvinnor en 

plattform för kunskap om skogen och en möjlighet att bli bättre skogliga beslutsfattare.  

 

Antal skogsägare och könsfördelning 

  2007 % 2018 % 

Riket Kvinnor 127 388 37,9 % 121 671 38,2 % 

Män 204 864 61,0 % 191 705 60,3 % 

Samtliga 335 805 100,0 % 318 164 100,0 % 

Blekinge Kvinnor 2 076 35,8 % 2 036 36,8 % 

Män 3 723 64,2 % 3 495 63,2 % 

Samtliga 5 799 100,0 % 5 531 100,0 % 
Tabell 3: Antal skogsägare (fysiska personer) nationellt resp. i Blekinge och kön (Skogsstyrelsen, 

2018).  

 

Ett kunskapskliv bland skogliga aktörer såsom markägare och virkesinköpare möjliggör bättre 

beslut och ett väl grundat agerande. Även friluftsidkare, jägare, lärare och andra i samhället 

behöver få förståelse för skogsbruket. Detta är något som även lyfts i den regionala dialogen. 

Trädets resa från planta till slutprodukt är komplex. Den engagerade skogsägaren som efterfrågar 

åtgärder och arbetssätt utöver det vanliga kan ha svårt att hitta utförare med rätt kunskaper och 

färdigheter. Nationellt har myndigheter flera kanaler för att sprida kunskap om skogen. De digitala 

portalerna har blivit ännu viktigare i dessa fall som plats för kunskapsinhämtning och rådgivning, 

exempelvis skogskunskap.se och skogsportalen.se. Vissa kunskapskanaler finns även specifikt för 

Blekinge. Både Länsstyrelsen i Blekinge och Skogsstyrelsen i Blekinge har egna webbplatser utöver 

de möten med markägare som sker i det dagliga arbetet. Skogsstyrelsen anordnar skogsträffar på 

olika teman som rör skogsbruk, natur- och kulturhänsyn mm. Studieförbunden har kurser. Utöver 

myndigheterna finns skogsägarföreningen Södra samt Grenverket, en förening för 

skogsintresserade kvinnor. Därutöver har Blekinge flera föreningar som har intressen i och 

kunskap om skogen kopplade till friluftsliv, idrott, natur och turism. 

I skogen möts olika perspektiv vilket skapar behov av samexistens, dialog och delaktighet. I 

Blekinge finns flera exempel på aktiv samverkan kring skogens värden. Samtidigt finns en 
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upplevelse av bristande förståelse för de olika perspektiven på skogen. Konflikter i skogen uppstår 

bland annat när en verksamhet påverkar en annan. Exempelvis om en fastighetsägare säljer jakt 

som innefattar utfodring av vilt med risk för olägenhet för andra. En annan motsättning kan vara 

mellan olika kommersiella intressen såsom skogsproduktion och guidade hästturer eller 

bärplockning. I de dialogsamtal som förts efterfrågas förbättrad kunskap hos både politiker, 

markägare, besökare och andra aktörer för att värna om äganderätten, allemansrätten och 

naturvärdena. Det gäller även kunskapsnivåerna kring innovativa produkter och tjänster som har 

skogen som bas. På regional nivå finns exempel på samverkan inom besöksnäringen i projektet 

ARK 56, inom biosfärområdet Blekinge Arkipelag, för markägare och aktörer inom turism. Inom 

ramen för det pågår ett projekt för att skapa ett skogsnätverk. Nätverket ska främja samarbete 

mellan alla aktörer inom biosfärområdet för att utveckla områdets olika värden. Syftet är att, 

genom samverkan, skapa högre ekonomiska, biologiska och sociala värden i det hållbara 

skogsekosystemet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Så här skapades strategin 

Den regionala skogsstrategin för Blekinge har tillkommit genom en öppen dialog med aktörer som 

verkar med den Blekingska skogen som bas.  

År 2018 beslutade regeringen om ett nationellt skogsprogram för Sverige. Skogsstyrelsen fick i 

uppdrag att fördela medel för regionala dialoger och strategier som stöttade detta. Dialogen skulle 

leda till ökad förståelse mellan olika perspektiv på brukande av skog och bidra till att hantera 

nuvarande och framtida skogspolitiska utmaningar. Den regionala dialogen borde återspegla 

regionala förutsättningar, intressen och behov. På regional nivå, genom länsstyrelserna, skulle 

samarbete och samverkan ske mellan offentliga aktörer, näringsliv och intresseorganisationer.  

I Blekinge påbörjades arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi under hösten 2018. 

Första steget var att ta fram en nulägesanalys. Våren 2019 tillsattes en projektledare och en 

styrgrupp sattes samman bestående av representanter från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och 

Region Blekinge. Styrgruppen tog fram tre huvudområden som den regionala skogsstrategin skulle 

utgå ifrån. De tre huvudområdena benämndes då; Ståndortsanpassning, Ökat mångbruk och 

Aktivt och engagerat brukande för ökad lönsamhet.  

Under hösten 2019 hölls tre föreläsningar baserade på huvudområdena med efterföljande 

dialog i form av workshop. Dessutom hölls dialogsamtal med Grenverket, en förening för 

skogsintresserade kvinnor. Dessa träffar hade som syfte att informera om processen kring den 

regionala strategin och skapa delaktighet genom dialog. Skogliga aktörer och intressenter bjöds in 

och fick möjlighet att diskutera och utbyta tankar. Diskussionerna utgör ett av de underlag som 

använts för att det nationella skogsprogrammet ska bli regionalt relevant. Träffarna var välbesökta 

och det fanns en bra bredd på deltagarna. 

Under våren 2020 sammanställdes den regionala skogsstrategin baserat på det förarbete som 

genomförts samt uppföljande intervjuer med nyckelpersoner i regionen. Centrala aktörer inom 

skogliga frågor i Blekinge bjöds in till dialog kring vem som ska driva arbetet med strategin och hur 

det ska göras.  

Följande organisationer har deltagit i dialogprocessen med den regionala skogsstrategin:  
Blekinge Arkipelag 

Eriksberg Vilt & Natur AB 

Farmartjänst 

Friluftsfrämjandet 

Grenverket 

Johannishus Gods 

Karlshamns kommun 

Karlskrona kommun  

Lantbrukarnas Riksförbund 

Länsstyrelsen i Blekinge län  

Lövsjö Loghouse 

Naturskyddsföreningen  

Naturturismföretagen 

Region Blekinge  
Ronneby kommun 

Rönås skog 

Skogsstyrelsen  

Svenska Jägareförbundet 

Sveriges Jordägareförbund 

Sydostskog  

Södra  

Sölvesborgs kommun 

Törnåkra Landskapsvård 

Vida 

 

Under sommar och tidig höst 2020 gick strategin ut på remiss för att färdigställas under 

höst/vinter samma år.  
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Bilaga 2 Sammanfattning – regional dialog 

Workshop 1 : Ståndortsanpassning 

Den 13 september 2019 genomfördes en workshop med regionala aktörer på ämnet: 

Ståndortsanpassning. Deltog gjorde representanter för offentlig sektor (kommun, skogsstyrelsen), 

den skogliga sektorn (större och mindre företagare inom industri, entreprenad och förädling), 

skogsägarförening samt representanter för miljörörelsen och sociala värden (jakt).  

Under den regionala dialogprocessen framkom en generell syn på ståndortsanpassning som 

positivt för klimatet då det anses ge livskraftiga bestånd med högre tillväxt som därigenom binder 

större mängder koldioxid. Det pekades även på ytterligare fördelar för klimatet genom förädlat 

plantmaterial, skogsskötselmetoder som minskar kolläckage samt utveckling av biobaserade 

produkter som ersätter fossila. Ståndortsanpassning förväntas även ha positiva effekter på den 

biologiska mångfalden då skogsmarkens naturliga förutsättningar som utgångspunkt skulle ge 

mer tall och trivialt löv men även ädellöv. Vikten av ägarstrukturen och kunskapen bland 

skogsägarna poängterades i detta sammanhang med frivillighet och frihet under ansvar som grund 

i brukandet. En farhåga lyftes om att ökad mångfald och därigenom ökade naturvärden skulle leda 

till tvingande skyddsåtgärder för skogsägaren. Ståndortsanpassningen ses också som ett sätt att 

sprida risker. Det är något som kräver mer kunskap och påverkar hela ledet från stående träd till 

industrin men variationen anses ha en skyddande effekt som är långsiktig. Även om frihet under 

ansvar i dialog-mötet lyftes som tillräckligt i mångt och mycket gavs även förslag på 

kompletterande insatser med goda exempel, rådgivning och information i olika kanaler. 

Workshop 2 : Mångbruk 

Den 4 oktober 2019 genomfördes en workshop med regionala aktörer på ämnet: Mångbruk. Deltog 

gjorde representanter för offentlig sektor (kommun, skogsstyrelsen), den skogliga sektorn (större 

och mindre företagare inom industri, entreprenad och förädling), privata skogsägare, skogsägar-

förening samt representanter för miljörörelsen och sociala värden (friluftsliv).   

Under den regionala dialogprocessen genomfördes en sk SWOT-analys för att belysa styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot hos mångbruket. Som styrkor lyftes Blekinges unika natur, den 

kompetens som finns här samt den ägarstruktur och varierade landskap som ger goda 

förutsättningar för mångbruk. Möjligheter med mångbruket identifierades vara bland annat 

riskspridningen, variationens positiva effekt på upplevelsevärden, möjligheten att utveckla en 

levande landsbygd och en stolthet kring bygden men även att höja kunskapsnivån kring skogliga 

värden i allmänhet. Vad gäller svagheter låg fokus främst på brister i ekomoniska stöd och 

begränsningar genom lagstiftning och naturskyddsbestämmelser. Ytterligare svaghet i låg 

kunskaps-nivå bland politiker och en otydlighet i hur allemansrätten hanterar kommersiella 

aktörer. Identifierade hot gällde främst de konflikter som kan uppstå då olika värden ställs mot 

varandra I form av nedskräpning, brandrisk och överanvändning. En oro uttrycktes även för att 

mångbruket kan leda till att vissa av skogens produkter, som industrin behöver, minskar i 

omfattning när skogsägare engagerar sig i annat. 

Workshop 3 : Aktivt och engagerat brukande 

Den 22 november 2019 genomfördes en workshop med regionala aktörer på ämnet: Aktivt och 

engagerat brukande. Deltog gjorde representanter för den skogliga sektorn (större och mindre 
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företagare inom industri, entreprenad och förädling), privata skogsägare, skogsägarförening samt 

representant för miljörörelsen.   

Under den regionala dialogprocessen diskuterades vilka effekter ökad lönsamhet genom ökad 

aktivitet och engagemang har på produktionsskogsbruket, miljöhänsynen, den skyddade skogen, 

mångbruket samt ståndortsanpassningen.  Lönsamhet sågs generellt som en förutsättning för 

brukandet av skogen och att det ger möjligheter att investera i natur- och kulturmiljövärden. Detta 

med reservation för att ett intensivt brukande kan ha negativ inverkan på de biologiska värdena 

och att hög stamtäthet kan bidra till ökad viltbetning. Ståndortsanpassning sågs som viktigt men 

att naturhänsynen ansågs resurskrävande. Med rätt ersättning genom certifieringssystem och 

kompensation för skydd av naturvärden förväntades goda förutsättningar för att miljöhänsynen 

skulle kunna öka parallellt med en lönsamhet. Indirekt påverkan på lönsamhet genom stabilare 

ekosystem, genetisk variation och ökad biologisk mångfald lyftes också. Den skyddade skogen kan 

också göras tillgänglig för friluftsliv och turism i större utsträckning för att gynna dessa värden 

utan att påverka lönsamhet negativt.  I övrigt efterfrågades ett helhetstänk kring den levande 

landsbygden. 

Workshop 4 : Organisation 

Den 17 juni 2020 genomfördes en workshop med fokus på hur den framtida organisationen som 

skulle arbeta med strategin skulle se ut. Ett mindre antal aktörer bjöds in för att diskutera detta. 

Grupperna var eniga om att en regional förankring var nödvändig såväl som en kraftfull bred 

styrelse bestående av myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Vikten av en koppling till 

forskning betonades särskilt. Långsiktighet i både organisation och finansiering lyftes som 

grundläggande. Av stor betydelse poängterades vikten av att organisationen lade grunden för ett 

engagemang och regional delaktighet. Styrelsens storlek och ingående medlemmar var det viss 

variation på.  

Ett förslag till organisation skickades ut till samtliga deltagare baserat på diskussionerna. Det 

förslag som är inkluderat i denna strategi är en bearbetad variant av detta utifrån inkomna 

kommentarer. 
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Bilaga 3 Så här genomförs strategin 

För den antagna strategin ska en ny organisationsstruktur implementeras baserat på den regionala 

dialogen. Ansvarig organisation för strategin agerar huvudman. Det är en av myndigheterna ur den 

tidigare styrgruppen och ytterst ansvarig för strategins långsiktiga arbete. I organisationen ska det 

finnas en bred strategisk styrelse och en sammanhållande operativ samordnare som alla 

interagerar med civil-samhälle och näringsliv för att strategin ska bli framgångsrik (se Figur 1). 

Ansvarig organisation bör utse en kraftfull regional ambassadör som agerar som katalysator. 

Uppdrags-grupper kan formas ur styrelsen utifrån behov. Representanter för forskning och 

utbildning engageras utifrån behov. 

Organisationen ska vara transparent, kommunikativ och långsiktig med fokus på genomförandet 

av strategin. Styrelsen ska bestå av ca 8 st medlemmar från regionens myndigheter och kommuner, 

civilsamhälle och näringsliv (se Figur ). Samordnaren ska ha ansvarig organisation som uppdrags-

givare. Inom den nya organisationen ska en tydlig handlingsplan utformas. En löpande 

dialogprocess med de aktörer som deltagit i processen med det regionala skogsprogrammet är 

planerad. 

Figur 1: Organisationsschema med komponenter och funktioner för skogsstrategin när den blivit 
antagen. 

Figur 2: Organisationsschema med de som ingår i de olika komponenterna för skogsstrategin när den 
blivit antagen. 
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