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Mer kunskap behövs om skogens nyttor
• Regeringen anser att det saknas kunskap om mångbruk av skog för
att utnyttja potentialen i den svenska skogen och hela dess
värdekedja. Kunskapen är nödvändig för att utveckla ett hållbart
skogsbruk.
• Fånga upp skogens potential genom att stärka skogens mångbruk.

• SLU: Det svenska mångbruksbegreppets inverkan på framtida
skogliga nyttor är oklar för närvarande men öppnar ändå för en
diskussion om vad som kan anses vara en skoglig nytta.
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Skogsstrategi för Blekinge – ökat mångbruk
Innehåll
• Kunskapsläget & forskningen

• Alternativa skogsskötselmetoder

• Mångbruk inget nytt men i ropet igen

• Ekosystemtjänster – skogliga nyttor

• Mångbruk – vad är det egentligen?

• Vad säger den nationella skogsstrategin?

• Praktiska exempel på mångbruk:

• Förutsättningar för mångbruk i Blekinge

➢ Hur gör statsägda Sveaskog
➢ Småskalig träförädling, Ängavången

• Attraktiva Blekinge - mångbruk som del av
landsbygds- och regionala utvecklingen av länet

➢ Turism, familjen Öster, Dalagård

• Hur når vi dit? Exempel på insatsområden

• Skogens sociala värden

• Vad räcker skogen till och vad ska vi ha den till?
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Forskningsuppdraget
• Future Forest, SLU tittar på frågan som ett regeringsuppdrag

• Synliggöra potentialen för mångbruk av skog
• Analyserat hur mångbruk uppfattas av skogsägarna
• Klimatförändringen en huvudutmaning
• Alternativa metoder för skogsskötsel/hyggesfritt skogsbruk
Skulle vara intressant att veta:
• Hur får man skogsägaren intresserad av mångbruk?
• Hur får man ekonomi i alternativt brukande av skogen?
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Vad är mångbruk?
• Ingen ny idé - skogsbruk med flera mål, d v s använda skogen på flera
sätt med syfte att tillfredsställa olika behov och producera en mångfald
av nyttor.
Timmer- och massavedsuttag får i högre grad samsas med produkter och tjänster som skogsenergi, mångfald och rekreation.
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Mångbruk exempel Sveaskog

•

Ekonomiska incitament

•

Inte ökade restriktioner för markägare

•

Innovativa affärsmodeller som kompenserar
markägare för inkomstbortfall

https://www.sveaskog.se/omsveaskog/fokusomraden/mangbruk/
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Mångbruk exempel småskalig träförädling

https://angavangen.se/
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Mångbruk exempel turism

http://dalagard.eu/
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Skogliga nyttor - ekosystemtjänster
Alla produkter och tjänster
som naturens ekosystem
ger människan och som bidrar
till vår välfärd och livskvalitet
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Skogens sociala värden
Skogen allt viktigare för
• Välbefinnande
• Rekreation
• Friluftsliv
• Folkhälsan

Skogsstyrelsen:
”Värden som uppstår av
människors upplevelse av skogen.
Fundamentala behov som människor
har för sin överlevnad, hälsa och
personliga välfärd. Men också av
värden som kan skapa inkomster,
arbetstillfällen och företagande.”

• Utbildning
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Skogens sociala värden
Öka skogens upplevelse- och trivselvärden
Motivationskrafter skogsägare
•
•
•

Egen tillfredsställelse
Öka fastighetens ekonomiska värde
Bidrag till andra människors rekreation

Åtgärder trivsam skog
•
•
•
•
•
•
•
•

Öka andelen lövträd
Låt skog och träd bli gamla
Utveckla skogsbryn
Var rädd om busk- och fältskikt
Var rädd om och tillgängliggör vatten
Röj fram utblickar och kulturlämningar
Röj fram och markera stigar
Variation
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Skogens upplevelsevärden
• Orördhet och mystik

• Frihet och rymd
• Aktivitet och utmaning

• Skogskänsla
• Kulturhistoria
• Service och närvaro
• Artrikedom och naturpedagogik
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Alternativa skötselmetoder
Hyggesfritt skogsbruk
• Marken ständigt beklädd med skogsbildande trädskikt
• Selektiva återkommande avverkningar i syfte att ta ut virke med bibehållen skogstruktur
• Kräver mycket kunskap och intresse

Varför hyggesfritt?
• Trädkontinuitet gynnar vissa arter
• Skonsamt mot kulturlämningar i skogen
• Bestående skogskänsla och sociala värden
• Bibehållen vatten- och näringsbalans

• Vissa marker svåra att sköta med traditionella metoder
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Skogens upplevelsevärden
Slutsatser
• Skogen används av många – aktiviteterna skiftar
• Varje miljö kräver sin specifika målbild och skötsel
• Markägarens intresse och attityd avgörande

• Tätortsnära skogar av särskild betydelse för folkhälsa och rekreation
• Kan krävas särskilda kunskaper och skötselmetoder
• Attraktiva skogar bidrar till landsbygdens utveckling
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Nationella skogsstrategin och mångbruk
Fokusområde 2 - mångbruk av skog för
fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
• Många nya jobb i skogens hela värdekärna
• Ytterligare nyttor utöver traditionell skogsproduktion
• Större mångfald i företagande och upplevelsevärden
• Bidrar till en attraktiv landsbygd
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Nationella skogsstrategin och mångbruk
Delmål
3.3.1 Synliggöra och utveckla skogens
alla värden
•
•
•
•

Mer aktivitet i skogen
Värdefulla natur- och kulturmiljöer och …
…ny kunskap gynnar mångbruksföretagande
Öka kunskapen om
äganderätten och
allemansrätten

3.3.2 Regionala möjligheter och resurser för
att lyfta skogens alla värden
•
•
•

Regionala skogsprogram
Kompetensförsörjning
Jämställdhet
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Skogsstrategin för Småland
Hur tänker grannarna i norr?

Mångbruk nämns inte i strategin!
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Förutsättningar för mångbruk i Blekinge ur ett
skogligt perspektiv
Skogsmarken
• 220.000 ha skog, 74% av Blekinges landareal

• Löv och ekhagmarker i söder, gran i norr
• Lövskogskusten där skog möter hav
• Blandning av trädslag och en mosaik av skogstyper
• Höga kultur- och naturvärden och ett vackert landskap
• Goda förutsättningar för ett rörligt friluftsliv - alltid nära till skog och natur

• Rika naturresurser i svamp, bär, vilt och fisk
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Förutsättningar för mångbruk i Blekinge ur ett
skogligt perspektiv
Ägarförhållanden
• 3.543 brukningsenheter
• 2.041 kvinnor, 3.502 män
• Männen har länge ägt skogsfrågan men kvinnorna är på gång ☺
• Medelstorlek per brukningsenhet ca 40 ha

• Största delen ägare bor på sin fastighet (!)
• 80% enskilt ägande (!)
Sammanfattat: både styrkor och svagheter i ägarstrukturen
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Förutsättningar för mångbruk i Blekinge ur ett
skogligt perspektiv
Slutsatser
Mångbrukstanken passar bra in i Blekinges småskaliga skogslandskap.

• Attraktiva natur- och kulturmiljöer och ett varierat skogslandskap med höga
upplevelsevärden skapar goda förutsättningar för mångbruk
• Många privata skogsägare som bor på sin fastighet - nära till skogen
• Relativt små fastigheter – svårare/viktigare att göra enskilda större satsningar
• Många Blekingebor har en relation till skogen
• Rika naturresurser med förädlingspotential
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Skogsägarna centrala i omställningen mot ökat
mångbruk
Ca 15 % av skogsägarna ser andra
möjligheter med skogen än de
traditionella.
Skog kan användas till olika ändamål
samtidigt.
500 (?) skogsägare i Blekinge med
tänkbar inriktning mot mångbruk
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Attraktiva Blekinge – regional utvecklingsstrategin 2014-2020

En mångfald av boende och boendeformer på
landsbygd såväl som i stadsmiljö, havsnära såväl
som i lummig skog, lockar till inflyttning.
En region med varierande landskap, från
djupa skogar med vackra sjöar till
en kust och skärgård som ofta gör
sig påmind.
•
•
•
•
•
•
•

Kompetensförsörjning
Besöksnäring
Folkhälsa
Fler i arbete
Smal arbetsmarknad
Ökad innovationsförmåga
Blygsam ekonomisk tillväxt och produktivitetsutveckling
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Hur kan vi stimulera mångbruk?
• Öka kunskapen om mångbruk och dess potential
• Skoglig rådgivning till skogsägare

• Företagsrådgivning – den lönsamma skogsgården
• Tillgängliga styrmedel och fonder – användning, information & attityder
• Ömsesidig respekt mellan ägare och nyttjare
• Samverkan med andra i utvecklande och lärande syfte
• Utveckla och använd befintliga företag och infrastruktur
• Bilden av skogen – identifiera och sprid goda exempel!
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Hur ökar vi mångbruket av våra skogar?
Exempel på andra insatsområden
• Innovationskraft, entreprenörskap och växtkraft – självbild och framåtanda
• Kompetensförsörjning och utbildning
• Besöksnäring/turism ökar men behöver utvecklas

• Infrastruktur - behov av kringservice runt skogens kärnvärden.
• Ökad småskalig träindustri - relativt okänd för allmänheten/kunder
• PR, marknad och kommunikation - brister i marknadsföring

• Vilt, bär, svamp och fisk – förädling av ekologisk och lokalproducerad mat
• Jämställd sektor – samhället består av män OCH kvinnor
• Äganderättsfrågan och naturvården – lös konflikten!

• Bilden av skogen – attitydförändring behövs
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Räcker skogen till?
1 okt 2019

• Vad ska vi ha skogen till?

• Vem avgör det?
• Hur resonerar skogsägaren?
• Vad tycker allmänheten?

Stor tilltro till skogen men räcker den till allt?
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Sammanfattning och slutkläm
• Stor potential för mångbruk i Blekinges skogar
• Kunskapen om mångbruk behöver förbättras liksom…

• … innovationskraften och framåtandan
• Mer stöd till skogsägarna – både goda råd och pengar
• Utveckla och nyttja befintlig infrastruktur & satsningar

• Samarbeta över fastighetsgränserna och med
andra aktörer

Tack!
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