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Skogsvärden

I Sverige finns en lång tradition av att äga skog tillsammans. I det här numret 
 fördjupar vi oss i olika ägandeformer och inspireras av goda exempel.

Äga skog tillsammans
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SVERIGE PÅSTÅS OFTA vara ett av världens mest individualistiska länder. Trots det 
har vi en lång och stark tradition av att äga skog tillsammans. Samägande kan – 
och borde – vara roligt och givande. Skogsfastigheten kan bli en fast punkt att 
samlas kring, jobba med och utveckla gemensamt. Regelbundna arbetsdagar, årlig 
jakt, kräftfiske eller andra aktiviteter kan bli ett viktigt kitt som stärker relationen 
mellan släktingar som äger ihop. 

I vissa fall blir det tyvärr precis tvärtom. Skogen blir en källa till konflikt. Brist 
på struktur och kommunikationsvägar kan göra det som skulle vara så givande till 
något som splittrar familj och släkt. I värsta fall kanske man inte ser någon annan 
utväg än att sälja. Ett alternativ kan vara att en delägare köper ut övriga, men de 
senaste årens kraftiga prisutveckling på skogsfastigheter har gjort att det ofta är 
för dyrt att köpa ut sina släktingar.

Delar man istället upp skogsfastigheten finns risken att de olika skiftena 
blir så små att de är svåra att sköta rationellt. Finland har, precis som Sverige, 
en stor andel av skogsmarken som är privatägd – något som skiljer oss från 
övriga EU-länder. Där har man på senare år tagit spännande kliv för att små 
brukningsenheter ska gå att sköta rationellt. Skogscentralen i Finland har tagit 
fram en karttjänst som skogsägare kan använda för att hitta samägda skogar som 
man kan ansluta sitt skogsinnehav till. Man blir då delägare i ett större innehav 
och sköter det tillsammans med övriga samägare. 

Jag är övertygad om att en mångfald i skogsägandet också är bra för 
mångfalden i skogen, eftersom olika mål och intressen ger större variation 
i skogsbruket. De senaste tjugo åren har antalet fysiska personer som äger 
skogsmark i Sverige minskat med 40 000 personer (källa: Skogsstyrelsen). 
Samtidigt ser vi en ökad medelålder hos skogsägarna, vilket betyder att många 
generationsskiften – till barn och barnbarn – står för dörren, med potentiella 
samäganden som följd. 

PÅ SKOGSSÄLLSKAPET HAR vi många kunder som är samägare. Vi vet att en 
gemensam målbild, en långsiktig plan för fastigheten och en överenskommelse 
kring hur olika beslut ska fattas och kommuniceras är viktiga faktorer för ett 
bra samägande. Det är också bra att ha en neutral, oberoende rådgivare som kan 
agera bollplank och hjälpa till att balansera olika viljor. Då blir möjligheterna 
betydligt bättre för ett roligt, givande och livskraftigt samägande. 

Många skogsägare ger många varianter av skogsbruk – något som jag tror är bra 
både för skogen och samhället. Jag tycker också att vi ska inspireras av Finland 
och se vilka nya möjligheter till samägande vi kan hitta – allt för att skogen ska 
fortsätta att vara ägd och brukad av en mångfald skogsägare. För varje enskild 
person, i vårt individualistiska samhälle, kan det också bli en värdefull möjlighet 
till gemenskap, samverkan och stärkta relationer. 

Många skogsägare ger många 
varianter av skogsbruk

Calle Nordqvist
Vd Skogssällskapet
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04–05. AKTUELLT
Intresset för skogsbranschen  
lägre bland kvinnor, en ny 
skoglig analys har presenterats 
och  Sveriges knasigaste träd har 
 korats – vi sammanfattar det 
senaste från skogssfären.

07. ALLA PRATAR OM...
Julgranar. Lisa Nylinder på 
Åstundens julgranar i Västman
land berättar vad som krävs för 
att lyckas med julgransodlingen. 

08–20. TEMA: ÄGA SKOG 
 TILLSAMMANS
Svenskar har en lång tradition  
av att äga skog tillsammans.  
Vi reder ut historien bakom 
de olika ägandeformerna och 
 inspireras av goda exempel. 

21.  FORSKNING
Starka traditioner och hierarkier 
är några av anledningarna till 
att diskriminering och sexuella 
trakasserier fortsätter att finnas 
på svenska skogsutbildningar. Det 
visar ny forskning av Ann Grubb
ström och Stina Powell vid SLU.

22–23.  SKOGSINDEX 
Skogssällskapets fastighets
expert Ulrik Abelson berättar  
om den senaste utvecklingen  
på skogsfastighetsmarknaden.

24–25.  SKOGSÄGARSKOLAN
Vedproduktion kan vara ett bra sätt 
att få ut ett högre virkesvärde från 
din skog. Patrik Johansson, skogs
förvaltare på Skogssällskapet, 
berättar hur du kommer i gång.

– Efter några första inkörsår känner jag ganska väl av vad mina bröder vill och vad som är realistiskt. Under året checkar jag av vad 
 Skogssällskapet har för idéer, säger skogsägaren Per Svensson. FOTO: GÖR AN STR AND
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”Det är inte alltid lätt 
att driva genusfrågor 
eftersom det finns en 
stark norm kring att 
ekonomi och produk
tion är det viktigaste.”
Ann Grubbström, sid 21

FOTO: MIK AEL WALLERSTEDT
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Aktuellt

En ny undersökning visar att knappt var 
fjärde kvinna vill jobba i skogsnäringen. 
Anna-Karin S. Öjerskog, HR-chef på 
Skogssällskapet, betonar vikten av att 
visa på bredden av yrken inom bran
schen för att locka fler kvinnor. En del i 
arbetet för en mer jämställd skogssektor 
är det nybildade jämställdhetsrådet. 

KNAPPT VAR FJÄRDE kvinna, 24 procent, kan 
tänka sig att jobba i skogsbranschen. Bland 
männen är motsvarande siffra betydligt högre 
– 45 procent. Det visar en ny Sifoundersök
ning som genomförts på uppdrag av Skogs
sällskapet. AnnaKarin S. Öjerskog, HRchef 
på Skogssällskapet kommenterar resultatet:

– Det är en överlevnadsfråga för skogs
branschen att både unga kvinnor och män 
väljer en framtid i den här näringen. Skogs
branschen måste vara ett attraktivt och 
valbart alternativ både för dem som väljer 
inriktning på studier och yrkesbana och för 
dem som gör en karriärväxling mitt i livet. 

ANNA-KARIN S. ÖJERSKOG tror att det lägre 
intresset bland kvinnor delvis beror på för
utfattade meningar om vad det innebär att 
arbeta i skogsbranschen. 

– Vi vet att hållbarhet och klimat är 
intressanta områden för många kvinnor, 
därför borde skogssektorn vara ett attraktivt 
alternativ. Men när man pratar om att jobba i 
branschen är det maskulinitetsnormen som 
sätter ramarna för vad det innebär – och det 
är en begränsade faktor. 

ETT SÄTT ATT förändra bilden av skogs
branschen är att uppmärksamma bredden 
av yrken inom branschen, menar AnnaKarin 
S. Öjerskog.

– Vi måste visa på den fantastiska floran 
av yrken som finns. Förutom att utveckla 
och förvalta skog utifrån hållbarhetens alla 
dimensioner så kan man jobba med digital 

Intresset för skogsbranschen 
lägre bland kvinnor – så ska 
trenden vändas
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Ny skoglig analys 
presenterar olika 
 konsekvenser på  
100 års sikt 

Sveriges skogstillstånd ger möjlighet 
till flera alternativa handlingsvägar 
framåt och det finns utrymme att 
förbättra både produktion och miljö 
– dock finns flera målkonflikter som 
kräver medvetna beslut. Det här är 
 några i raden av slutsatser i SKA 22 
(Skogliga konsekvensanalyser).

SKA 22, SOM presenterades i slutet av 
 oktober, är en skoglig analys som har 
gjorts av Skogsstyrelsen i samarbete 
med SLU. Syftet har varit att titta på olika 
scenarier där den svenska skogen nyttjas 
och sköts på olika sätt och att utifrån 
det beräkna vilka konsekvenser det kan 
få på 100 års sikt. I analysen har man 
utgått från totalt sex olika scenarier kring 
hur skogen kan förvaltas framåt. I ett 
scenario har man tittat på konsekvenser 
utifrån dagens skogsbruk och att man 
fortsätter brukandet med dagens åtgär
der och omfattning. I ett annat scenario 
har man tittat på en framtid med större 
fokus på biologisk mångfald och i ytterli
gare scenarier har man tittat på ett fokus 
på tillväxt respektive klimatanpassning. 

OLIKA SCENARIER GER olika konse
kvenser på sikt, analysen visar dock att 
samtliga scenarier ger ett ökat kolförråd 
men att tidsperspektivet är avgörande. 
Större avsättningar ger hög kolinlagring 
på kort sikt men dagens skogsbruk ger 
större kolinlagring på längre sikt. En an
nan slutsats i analysen är att klimatför
ändringarna kommer att bidra till ökad 
skoglig tillväxt samtidigt som risken för 
skogsskador bedöms öka. Utifrån den 
här slutsatsen görs bedömningen att 
det finns ett större behov av klimatan
passning i form av ståndortsanpassad 
skötsel. Hela analysen finns att läsa på 
Skogsstyrelsens hemsida. 

transformation, marknadsföring, utveckling 
av nya tjänster och produkter och mycket 
mer. Att trovärdigt arbeta med en önskad 
företagskultur, ett inkluderande ledarskap 
och mångfald är självklart om man ska vara 
en attraktiv arbetsgivare. 

EN DEL I arbetet för att locka fler kvinnor 
till branschen är skogssektorns nybildade 
jämställdhetsråd, som består av en mängd 
aktörer från näringsliv, myndigheter, akade
mi, arbetsgivarförbund och skogsägarrepre
sentanter. Nyligen hölls rådets första möte 
och både AnnaKarin S. Öjerskog och Skogs
sällskapets vd Calle Nordqvist var på plats. 

– Vi ska på ett prestigelöst, öppet och 
inkluderande sätt kroka arm med varandra 
i skogsbranschen för att bli bättre. Det finns 
mycket forskning och kunskap om hur man 
blir bra på jämställdhetsarbete. Vi behöver 
pusha varandra, visa på goda exempel och 
utmaningar och dela med oss av det som 
har lyckats bra för att lyfta varandra, säger 
AnnaKarin S. Öjerskog och fortsätter:

– Trots att Skogssällskapet är en liten 
 aktör i sammanhanget har vårt engage
mang i frågan gett eko. Därför är vi väldigt 
stolta och glada över att ha fått i uppdrag av 
Skogsstyrelsen att vara värd för jämställd
hetsrådets årsmöte i Göteborg våren 2023. 

Anna-Karin S. Öjerskog. 
FOTO: FREDRIK BANKLER
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På så stor andel av den areal som avverkats i Sverige har skogsägaren inte 
fått upp ny skog på det sätt som lagen kräver. Det här visar Skogsstyrelsens 
senaste inventering av föryngringar i skogen. En av flera troliga orsaker är 
torkan 2018. Källa: Skogsstyrelsen. 16 % 

De knasigaste träden har korats!
De knöligaste, slingri
gaste och finurligaste 
– nu har Skogssällskapet 
utsett Sveriges knasigas
te träd. Kampanjen, som 
initierades för att få fler 
att upptäcka mångfalden 
i skogen, har genererat 
flera hundra bidrag från 
hela landet. Det berättar 
Karin Fällman Lillqvist, 
hållbarhetschef på Skogs
sällskapet.
 
Text: Malin Letser

– SKO GENS K N A SIG A TR Ä D  väcker ett 
väldigt stort engagemang. Otroligt många 
har gett sig ut i naturen och delat med sig 
av den mångfald som finns där just de bor, 
säger hon. 

B L A ND DE B IDR AG  som har inkommit finns 
alltifrån träd som klättrar genom staket och 
slukar stenar till träd som ser mänskliga ut 
eller som ser ut att pussa andra träd. 

– Vi har försökt spegla en så bred 
representation av olika typer av 
”knasighet” som möjligt bland de 
vinnande bidragen, säger Karin 
Fällman Lillqvist. 

SKO GS S Ä LL SK A PE T H A R utsett det 
knasigaste trädet i varje landskap och 
alla vinnande bidrag finns att se på 
www.skogssallskapet.se/knasigatrad. 

Dalarna: Den slingrande björken på Norra 
Fenningberget. FOTO: GUNILL A WIKSTRÖM

Stockholm: Bläckfisktallen på 
Vendelsö. FOTO: STEPHAN SUNDLING

Lappland: Bonsai-tallen på Dundret i Gällivare. 
FOTO: MATTIAS JAKOBSSON

Västerbotten: Rumptallen utanför 
Umeå. FOTO: JENNY FORSBERG

Skåne: Drakträdet vid Torna Hällestad. 
FOTO: MATS RESLOW

”Skogens knasiga  
träd väcker ett väldigt 
stort engagemang.”

K ARIN FÄLLMAN  
LILLQVIST.
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Du gör skillnad
Hållbart jord- och skogsbruk är grunden för allas vår gemensamma framtid.
I det arbetet gör du skillnad.

Hos oss möter du människor som förstår skog och lantbruk. 
Våra lokala kontor har lång erfarenhet av att bistå med kvalifi cerad ekonomisk
rådgivning och andra frågor som rör din verksamhet. Och du får dessutom
tillgång till hela vår samlade expertis inom skog och lantbruk.

Prenumerera gärna på vår tidning Tillväxt och vårt nyhetsbrev utan kostnad.
Mer information fi nns på handelsbanken.se/skogochlantbruk
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Julgranar

Är det mycket jobb med att odla julgranar?
– Många frågar vad jag gör resten av året, men 

det är faktiskt ett arbete som pågår året om. Att 
odla julgranar innebär en mycket mer intensiv 
skogsskötsel än om man har vanlig produktions-
skog. I början av året går vi över alla granarna 
och formklipper dem så att de får rätt form. Vi 
klipper också toppskotten för att det inte ska 
bli för glest mellan kvistvarven. När man odlar 
julgranar är det viktigt att hålla undan konkurre-
rande vegetation, så att granarna kan växa fritt. 
I vanlig skogsproduktion räcker det att röja en 
eller två gånger, men vi är ute med röjsågen varje 
år och på sommaren slår vi gräset runt de plantor 
som står på åkermark. Framåt hösten är det 
sedan dags att komma i gång med försäljningen, 
hitta kunder och boka transporter. Innan snön 
kommer märker vi de granar som ska huggas 
och räknar in hur mycket vi har att sälja. Och 
i november–december är det tid att hugga och 
leverera granarna och att ta hand om besökare 
som kommer hit för att hugga sin egen gran. Det 
är intensiva veckor, men jag tycker  mycket om 
juletiden, du träffar många glada människor och 
får se produkterna komma ut till kund.

Traditionell rödgran eller amerikansk 
 ”Disneygran”?

– Vi odlar framför allt vanlig, svensk röd-
gran. Kungsgran tar sig inte så bra här uppe. 
Våra  granar liknar mer skogsgranar, men vi 
form klipper dem så att de får en fin konisk 
julgransform. Vi har också testat att  plantera 
några olika ädelgransorter som är pop ulära i 
 Amerika, Abies fraseri, Abies lasiocarpa och 
Abies  concolor. De är bara några år gamla, men 
vi hoppas att de ska fungera på den här bredd-
graden. De senaste åren har rödgranen kommit 
tillbaka och blivit mer och mer populär. Många 
vill veta var deras julgran kommer ifrån och att 
den inte har transporterats över halva landet.

Trivs granarna överallt? 
– Vi odlar både på åkermark och skogsmark 

och det funkar bra, men man märker förstås att 
granarna växer olika beroende på hur näringsrik 
mark de står på och hur mycket sol de får. 

Hur lång tid tar det från planta till färdig 
julgran?

– Vi köpte gården och började plan-
tera jul granar för nio år sedan och 
det tar 8–10 år för en gran att bli klar. 
Just nu har vi cirka 125 000  granar 
i odlingen och säljer omkring 5 000 
varje år. Målet på sikt är att sälja  
10 000–15 000 granar om året. En 
vanlig julgran är 1,8–2,2 meter hög, 
men vi säljer även lite mindre granar, 
som passar i  lägenheter, och riktigt stora granar 
till exempelvis torg och bostadsrättsföreningar.

Vilka faror finns för plantorna?
– Konkurrens från andra växter och betes-

skador är de största orosmomenten, men också 
uppfrysning av plantor, insekter och svamp-
angrepp. Vi använder inga bekämpningsmedel i 
vår produktion, men hittills har vi klarat oss bra.

Hur går försäljningen till?
– Vi står inte själva ute och säljer våra  granar, 

utan säljer partier till julgrans försäljare, exem-
pelvis idrotts föreningar, blomsterhandlare och 
torgförsäljare. Man kan också komma hit till 
gården och  hugga sin egen gran.

Är det lönsamt?
– Självklart är det lönsamt, annars skulle man 

inte hålla på med det, men det kan vara svårt att 
försörja sig bara på julgransodling om man inte har 
stora arealer. Vi gör mycket av arbetet för hand, så 
det gäller att man gillar att jobba med det själv. 

Varje år säljs ungefär tre miljoner julgranar 
i Sverige, de flesta från odlingar i Skåne 
och Danmark. Men intresset för lokal
producerade granar ökar. Vi har pratat 
med Lisa Nylinder på Åstundens julgranar 
i  Väst manland om vad som krävs för att 
lyckas med julgransodlingen. 

Text: Monica Forsberg  Foto: Privat

Lisa Nylinder.
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– ett arbete året om för den perfekta granen

Funderar du på  
att starta julgrans odling?

Tänk på att det är jobb året om med granar-
na, inte bara inför julen. Att odla julgranar 
innebär ett mer intensivt arbete än vanlig 
skogsproduktion. Omloppstiden är kortare 
och för att få fram en fin julgran krävs 
mycket skötsel – men det kan vara härligt att 
få arbeta mycket ute i skogen! En annan sak 
att tänka på är att du aktivt måste sälja dina 
granar, köparna kommer inte till dig.
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I Sverige finns en lång tradition av  
att äga skog tillsammans.  Hans-Jöran 
Hildingsson, ordförande i Skogshistoriska 
Sällskapet, och Gun Lidestav, forskare 
vid  Sveriges  lantbruksuniversitet,  reder 
ut  historien bakom ägandeformerna, 
besluten och händelserna som har  
lett oss dit vi är i dag.

Text: Elsa Sjögren    Illustration: Shutterstock

Från medel tiden 
till idag – de gemen
samma skogarna 
 genom historien

EMENSAMT ÄGANDE OCH  brukande 
av skog har funnits i Sverige i 
hundratals år och flera av de 
 allmänningsskogar som finns 
kvar i dag går att spåra tillbaka 
till medeltiden. Men när vi först 
började bruka skogen fanns 

knappt något ägarskap alls.  
– När människor började odla och blev mer eller 

mindre fast bosatta bestod utmarkerna av skog. Den 
användes främst som betesmark för djur samt för 
byggnadsvirke och ved. Under lång tid ägdes inte 
skogen av någon, berättar Hans-Jöran Hildingsson, 
ordförande i Skogshistoriska Sällskapet. 

Under medeltiden skapades flera allmänningar 
av olika slag: landsallmänningar, byallmänningar, 
häradsallmänningar och sockenallmänningar, en in-
delning som berodde på att landet delades upp i just 
landskap, byar, härader och socknar. Allmänningarna 
ägdes av fastigheterna i det närliggande området. 

– Då var ingen intresserad av skogen på det sättet 
som vi är i dag, den hade inget ekonomiskt värde. 
Skogen användes enbart till bete och husbehov, 
berättar Hans-Jöran Hildingsson. 

UNDER 1500- OCH 1600-talet hävdade kronan sitt 
 ägande till glest befolkade skogar till följd av de in-
komster bergsbruket genererade. Tillsammans med 
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koppar var då järn Sveriges viktigaste exportprodukt. 
– Man behövde ved för att kunna bryta järnmalm. 

Framför allt i Bergslagen, där järnmalmen fanns, 
tog det hårt på skogarna. Det blev då vanligt att 
bergsbruket fick ensamrätt till kol- och vedfångst i 
kronans skogar, säger Hans-Jöran Hildingsson.

Den stora åtgången på kol och ved till gruvdrif-
ten ledde till att det blev ont om skog i närheten av 
järnbruken och 1647 antogs Sveriges första skogs-
ordning. Skogsordningen innebar att häradsallmän-
ningarnas delägare bara fick nyttja allmänningarnas 
tillgångar för eget husbehov – de fick alltså inte 
sälja några produkter från marken. För att göra mer 
skog tillgänglig för bergsbruket inledde staten en 
avvittring under 1600-talet, i vilken enskildas mark 
skildes från statens. Den här processen pågick ända 
fram till 1900-talet och ledde till att stora 
skogsområden avsattes som kronoparker, 
det vill säga skogsområden som staten 
hade ägande- och nyttjanderätt till.  

UNDER 1800-TALETS industrialisering 
byggdes en stor sågverksrörelse upp varpå 
skogen fick en helt annan betydelse för 
människors ekonomi. 

– Skogen fick ett helt annat värde då och den 
enskilde värnade, efter skiftenas genomförande, sin 
äganderätt på ett helt annat sätt, säger Hans-Jöran 
Hildingsson. 

I mitten av 1800-talet bildades också de första 
besparingsskogarna av staten. Detta var främst 
en följd av de negativa konsekvenser man sett av 
sågverksbolagens framfart. I en besparingsskog går 
avkastningen till bygden i form av bidrag till olika 
 utvecklingsprojekt. Allmänningar och besparings-
skogar finns kvar än i dag men våra förändrade 
behov och levnadssätt har förändrat skogarnas 
 betydelse för närområdet. 

– Vi har gått från att leva på landsbygden till att i 
mycket större utsträckning leva i staden. Det innebär 
att ägandet av skog har fått en annan karaktär. Det 
finns en stor andel familjeskogsbruk där fastigheter 
går i arv, säger Hans-Jöran Hildingsson. 

Det här har i sin tur gjort att en annan form av 
gemensamt ägande – samägande mellan släktingar – 
blivit vanligare i Sverige. 

GUN LIDESTAV, FORSKARE vid Sveriges lantbruks-
universitet, berättar att en del bysamfälligheter som 
finns kvar i dag sitter på attraktiv mark som kan 
säljas som tomter. 

– I vissa byar längs kusten innebär landhöjning 
att allmänningarna, det vill säga den oskiftade 
marken, växer med åtskilliga kvadratmeter per år. 
Det kan vara väldigt attraktiv mark och det finns 
 by samfälligheter som kan ha goda intäkter av att 
sälja havsnära tomter, säger hon.

Vidare berättar Gun Lidestav att det gemensamma 
ägandet och brukandet av skog som vi har i Sverige 

skiljer sig från hur det ser ut i andra länder 
i Europa. 

– Schweiz är det land i Europa som har 
störst andel så kallade ”commons”, ett 
vitt begrepp som avser olika former av 
ägande, brukande eller förvaltande av skog 
som varken är privat eller statlig. I många 
länder har dessa gemensamt ägda skogar 

en månghundraårig historia, men det finns 
också exempel på nybildade ”commons” i till exem-
pel Skottland, säger Gun Lidestav och fortsätter: 

– Även i Finland har man tagit initiativ till en ny 
form av gemensamt ägande. Där har man en större 
ägo splittring än i Sverige, det finns betydligt fler skogs-
ägare och många som äger väldigt små arealer. Då har 
man på försök infört möjligheten att lägga sin fastighet 
i en gemensamhetsskog och får då en viss avkastning 
från den. Det är ett sätt att fånga upp skogsägare som 
inte har intresset eller förmågan att själva engagera sig 
i sin skog, men som heller inte vill sälja av den. 

”Vi har gått 
från att leva 
på landsbyg
den till att i 
mycket större 
utsträckning 
leva i staden. 
Det innebär 
att ägandet 
av skog har 
fått en annan 
karaktär.”
Hans-Jöran Hildingsson, 
ordförande i Skogshistoriska 
Sällskapet. 

FOTO: PRESS

Kuriosa
Den vanliga formen av gemensam skog  
var ursprungligen byskogen, eller by-
allmänningen. I dessa skogar var det dock 
inte alltid fritt fram att ta för sig. Efter 
byordningarnas införande på 1740-talet var 
det byastämman som bestämde i svårlösta 
tvister. Allt detta försvann efter de laga 
skiftenas införande 1827. 

Gun Lidestav
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UPPLANDS-BRO utanför Stock-
holm ligger en av Sveriges 
minsta allmänningar – Bro 
häradsallmänning som består 
av 250 hektar skog och som 
ägs gemensamt av mark ägare i 
området. Allmänningar har en 

lång historia i Sverige och Bro häradsall-
männing är inget undantag. Den gemen-
samt ägda skogen har funnits i flera hund-
ra år, berättar ordförande Hans Åberg. 

– Det har från början varit allmänna 
skogar som man har huggit i men som 
har ansetts tillhöra markägarna runt 
omkring. Med åren har det blivit alltmer 

Med hårda regler om vad man 
får och inte får göra med fastig-
heterna är  häradsallmänningar  
ett sätt att bevara Sveriges 
 skogar. Bro häradsallmänning  
är en av många allmänningar 
som har funnits i flera hundra  
år och som ägs gemensamt av 
ett flertal markägare i området. 

Text: Elsa Sjögren
Foto: Matilda Holmqvist

Häradsallmänning med rötter  
i medeltiden

I

stora huggningar. Det har främst handlat 
om att skademinimera i form av att ta 
bort granbarkborreskadad skog.

HISTORISKT HAR SKOGEN främst använts 
som vedförråd av de kringliggande 
bönderna. Idag är hälften av skogen ett 
kommunalt naturreservat, något som 
kräver en bra dialog med miljöförvalt-
ningen på kommunen. Avverkningen av 
den resterande skogen är liten, berättar 
Hans Åberg.

– Vi har som avkastningsmål att skogen 
i princip ska gå plus minus noll. Med en 
så här liten skog blir det inga stora pengar 
utan skogsbruket handlar om att täcka 
kostnader. Det finns hårda regler kring 
vad vi får och inte får göra. Det går till 
exempel inte att hugga ner skogen och 
göra den till en parkeringsplats.

Skogen ligger nära bostadsområden och 
tätorter. Ett mål har därför varit att skapa 
en fin skog med stor artrikedom och vacker 
natur, som är trevlig att vandra runt i. 

– Det har tidigare varit mer traditionell 
skogsförvaltning. Nu har vi ett kontinui-
tetsskogsbruk vilket innebär att vi gör 
återkommande höggallringar och att 
marken aldrig lämnas helt kal. 

institutionaliserat och man har fått lagar 
och regler, förklarar han. 

ALLMÄNNINGSSKOGAR HAR funnits i  Sverige 
sedan medeltiden och härads allmänningar 
regleras idag av Lag (1952:166) om härads-
allmänningar. Lagen bestämmer bland 
annat vilka som har rätt att äga andelar 
i häradsallmänningen, hur beslut ska tas 
och hur skogen ska skötas. 

– Det finns ett avkastningskrav på 
 skogen och den ska förvaltas professio-
nellt. Det som skogen avkastar ska delas 
ut till allmänningens delägare, säger 
Hans Åberg och fortsätter:

– Bara jordbruksfastigheter har rätt att 
vara delägare i Bro häradsallmänning. 
När markbitar avyttras till företag och de 
ändrar fastigheten till att bli något annat 
än en jordbruksfastighet försvinner deras 
rätt att vara delägare. 

Han jämför skötseln av skogen och 
processen kring beslutsfattandet med en 
bostadsrättsförening. 

– Vi har en styrelse, en kassaförval-
tare och en skogsförvaltare. Vi har en 
årsstämma och gör ett årsbokslut precis 
som vilken verksamhet som helst. Vi 
använder Skogssällskapet som skogs-
förvaltare och det har inte gjorts några 
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”Avkastningen  

från skogen bidrar  

till samhällsnytta”
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Sedan sent 1800-tal har Älvdalens besparingsskog varit viktig för närområdet. Den 
 gemensamt ägda skogen har en professionell förvaltning och ett mål om att ha en god 
och jämn avkastning – i all framtid. Nils Eliasson, förvaltare vid Älvdalens besparings-
skog, berättar om ägandeformen och vad den har för betydelse för lokalsamhället.
Text: Elsa Sjögren    Foto: Tobbe Nilsson

LVDALENS besparingsskog bildades 
1888 i samband med  avvittringen, 
en process då man delade in mar-
ken i delar av Sverige och Finland 
i statligt och privat ägd mark. I 
Älvdalen såg man möjligheten 
att bilda gemensamt ägda skogar, 

besparingsskogar, med reglerad avkastning och pro-
fessionell förvaltning. En tredjedel av den så kallade 
avrösningsjorden, mark som skulle gå från  staten 
till privata ägare, avsattes till besparingsskog. Varje 
jord- och skogsbruksfastighet fick därefter  andelar i 
besparingsskogen utifrån hur mycket åkermark som 
redan fanns på den privata fastigheten.  

– En av anledningarna till att man gjorde så här var 
att vi bara något decennium tidigare hade haft svält 
i Sverige och resurserna var knappa. Parallellt med 
det hade skogsbolag börjat köpa upp skog och hela 
gårdar. Det gjorde staten orolig för att bönderna skulle 
sälja sin mark. Besparingsskogen var ett sätt att 
skapa ett starkt skydd mot det, säger Nils  Eliasson, 
förvaltare vid Älvdalens besparingsskog. 

BESPARINGSSKOGAR, eller allmänningsskogar som 
det ibland kallas, lyder under lagen om allmännings-
skogar i Norrland och Dalarna. 

– Älvdalens besparingsskog är skapad för att finnas 
kvar för all framtid. Samtidigt kom den här ägande-
formen till under en tid då skogsprodukter fick ett 
högre värde och man såg en möjlighet att nyttja 
avkastningen för bygdens bästa. 

Till skillnad från en häradsallmänning eller 
samfällighet delar Älvdalens besparingsskog inte ut 
någon kontantutdelning – avkastningen går i stället 
tillbaka till delägarna och bygden i form av bidrag, 
många kopplade till jord- och skogsbruk. 

– Till exempel får delägarna gratis markberedning, 
plantering, röjning och annat på sin egen skogs-
fastighet. Vi delar ut en del djurbidrag och bidrar 
till utsäde och gödselmedel för jordbruket. Vi är 
dessutom väghållare på det privata vägnätet och 
underhåller vägarna.

GENOM HISTORIEN HAR pengarna från besparings-
skogen gått till en mängd olika ändamål – från 
fattigvård och läkare till veterinärer. Det har haft 
stor betydelse för bygden, särskilt under tiden innan 
 kommunreformerna då det var jordägarna som ge-
mensamt beslutade om att bygga till exempel skolor. 

– På den tiden fick man samla ihop pengar för att 
bygga en skola. Men med en besparingsskog kunde 
man ta avkastningen därifrån för att skapa samhälls-
nytta. 

FÖR TRE ÅR sedan bidrog besparingsskogen till en 
standardhöjning i skolan i Älvdalen, ett exempel på 
hur pengarna återinvesteras i det lokala samhället. 

– Då gick mycket till teknisk utrustning för ljud 
och bild och IT-utrustning, säger Nils Eliasson. 

Lagstiftningen sätter ramarna för besparings-
skogens mål: jämn och god avkastning i all framtid. 
Avverkningsberäkningar görs ungefär vart tionde år. 
Ytterligare en målsättning för Älvdalens besparings-
skog är att bedriva ett hållbart skogsbruk och att 
bevara den biologiska mångfalden i skogen. 

Nils Eliasson ser stora fördelar med ägandeformen. 
– Den är skapad för att vara beständig. Om vi till 

exempel får in pengar från försäljning av en fastighet 
måste de användas för att köpa ny skog. Ytterligare en 
fördel är att det är en professionell förvaltning av ett 
större skogsinnehav som kommer delägarna till godo. 

Ä

– Älvdalens besparingsskog är skapad för att finnas kvar för all framtid. Samtidigt kom 
den här ägande formen till under en tid då skogsprodukter fick ett högre värde och 
man såg en möjlighet att nyttja avkastningen för bygdens bästa, säger Nils Eliasson.

”På den 
 tiden fick 
man samla 
ihop pengar 
för att  bygga 
en skola. 
Men med en 
besparings-
skog kunde 
man ta av-
kastningen 
därifrån för 
att skapa 
samhälls-
nytta.”

”Avkastningen  

från skogen bidrar  

till samhällsnytta”
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En neutral part, lyhörda diskussioner om ägandet och en  
gemensam vision för framtiden är några av  framgångs faktorerna  
i familjen Svenssons gemensamt ägda skog. De lägger stor vikt 
vid glädje och gemenskap med målet att ha en skog som är 
 hållbar – såväl ekonomiskt som kulturellt och miljömässigt.  
Text: Elsa Sjögren   Foto: Göran Strand

Bröderna som 
 sätter glädje i fokus 
för  skogsägandet

DJUPT INNE I de jämtländska skogarna ligger familjen 
Svenssons skog och släktgård. Fastigheten har gått i 
arv i många generationer och har varit i släktens ägo 
sedan 1500-talet. 

– Det är en plats som ligger nära våra hjärtan. 
Skogen ligger mellan berg och sjö och sträcker sig 
från byn Fröberg och över järnvägen. Den går utefter 
Anvikssjön med S:t Olavsleden längs med sjökanten, 
säger Per Svensson. 

PER SVENSSON OCH hans syskon Erik och Anders Svens-
son ärvde alla en tredjedel var av den 400 hektar stora 
skogen från sina föräldrar, samt ett antal byggnader. 
Där finns två gårdar och en sommarstuga som de har 
fördelat sinsemellan. Det är många byggnader att ta 
hand om och det faktum att ingen av bröderna bor 
permanent på platsen gör inte situationen enklare.

– Förut ägde vi alla byggnader och hus tillsammans. 

Men ganska tidigt insåg vi att vissa av oss var mer enga-
gerade i underhållet och renoveringen av byggnaderna 
än andra. Därför tog vi beslutet att bryta ut dem. Det 
har i efterhand varit en framgångsfaktor – att alla får ta 
hand om sin egen del, säger Per Svensson. 

FAMILJEN HAR ALLTID tillbringat mycket tid i naturen 
och ägnat sig åt orientering, friluftsliv och fiske. Att 
kunna nyttja och njuta av skogen tillsammans är en av 
fördelarna med samägande, berättar Per Svensson. 

– Vi tycker om skog och har en nära relation till byg-
den och friluftslivet. Vi är alla praktiskt lagda och tycker 
om att jobba, skapa och göra saker på fritiden, säger han. 
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ERIK SVENSSON, DEN mellersta av bröderna, har 
gjort ett generationsskifte och lämnat över sin del av 
skogen till sina två barn. Men dialogen med de andra 
delägarna går fortsatt genom honom. Han tycker att 
samägandet fungerar bra och har likt Anders och Per 
en nära relation till området. 

– Vi har tillbringat alla våra lov och somrar där så 
länge jag kan minnas. När man har ägt skogen i så 
pass många generationer som vi har gjort skulle det 
kännas tufft att göra sig av med den. Det är inte bara 
skogen utan hela miljön med fastigheterna som är 
intressant att äga. Det vill vi förvalta vidare till nästa 
generation, säger Erik Svensson. 

HELGEN EFTER MIDSOMMAR samlas alltid hela 
familjen på fastigheten till vad Per Svensson kallar 
”skogsdagarna”. Han beskriver det som ett mer socialt 
årsmöte där familjen umgås och tar sig an projekt i 
skogen. 

– Vi har någon aktivitet varje år. Från början var 
det tänkt att vi skulle sätta plant och gallra men det 
 visade sig svårt tidsmässigt. I dag handlar det mest 
om att röja en stig, bygga ett vindskydd eller ta in 
en föreläsare som berättar om området och skogens 
ekonomiska utveckling ur ett historiskt perspektiv. 
Men vi går också igenom budget, planer och de olika 
skogliga aktiviteterna som är gjorda. Och naturligtvis 
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umgås vi, pratar minnen och äter god mat från lokala 
producenter. De senare åren har vi även bjudit in 
kompisar som gästarbetare. Men det handlar inte 
om så mycket arbete, det är mer umgänge, säger Per 
Svensson. 

DET FINNS SÅKLART många utmaningar med att sam-
äga skog, berättar han. Viljor och mål bland delägarna 
kan dra åt olika håll och i vissa fall leda till  konflikter. 
Men trots att brödernas intresse för skötseln av 
skogen skiljer sig åt har de lyckats hitta en gemensam 
väg framåt i ägandeskapet och synen på hur skogen 
ska skötas. De har tagit hjälp av Skogssällskapet och 
skogsförvaltaren Erik Risby, något som både Per och 

Erik Svensson menar har varit viktigt för att lyckas. 
– Det kan vara en utmaning om man är flera del-

ägare med olika synpunkter och någon vill sköta allt 
själv. En förutsättning för att det här ska funka är att 
man har en rådgivare som alla litar på och tycker är 
bra, det har vi fått i Erik Risby, säger Erik Svensson. 

– Till en början var det tänkt att vi skulle vara 
mer aktiva i skogsbruket och vi gjorde några försök 
att  sätta plant själva. Men det visade sig vara mest 
 realistiskt att ta in extern hjälp, säger Per Svensson.

Hur tar ni beslut om skogen?
– Efter några första inkörsår känner jag ganska väl 

av vad mina bröder vill och vad som är realistiskt. 

– Till en början var det tänkt att vi skulle vara mer aktiva i skogsbruket och vi gjorde några försök att  sätta plant själva. 
Men det visade sig vara mest  realistiskt att ta in extern hjälp, säger Per Svensson

”En förut
sättning för 
att det här 
ska funka är 
att man har 
en rådgivare 
som alla litar 
på och tycker 
är bra.”

Per Svensson
 
Ålder: 60 år.
Bor: Bromma.
Gör: Portföljförvaltare.
Familj: Fru Charlotta och vuxna 
barnen Harald och Hampus.

Erik Svensson
Ålder: 64 år.
Bor: Mora.
Gör: Pensionerad gymnastik
lärare.
Familj: Fru Anna och vuxna 
barnen Eva och Daniel.

Anders Svensson
Ålder: 66 år.
Bor: Sundsvall.
Gör: Gymnasielärare.
Familj: Fru Agneta och vuxna 
barnen Jakob, Gustav och Axel.
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Under året checkar jag av vad Skogssällskapet har för 
idéer. När vi till exempel behöver göra vissa inköp 
har vi som rutin att man förankrar det hos de andra 
delägarna, sedan får man en vecka på sig att komma 
med synpunkter. Om man inte gör det går beslutet 
igenom. Det är ett slags passivt beslutsfattande som 
fungerar bra. Men det är viktigt att Skogssällskapet 
är en neutral part i samtalen, säger Per Svensson. 

DET NÄRMAR SIG jubileum för familjen – skogen och 
gården har funnits i släkten i snart 500 år och för-
hoppningen är att skogen ska fortsätta att gå i arv. Det 
ska finnas bra ekonomiska och kulturella förutsätt-
ningar för nästa generation att fortsätta sköta skogen. 

Den långa traditionen på platsen och en gemensam 
vision om hur skogen ska skötas är viktiga ingredi-
enser för att lyckas med samägandet, men också den 
glädje som skogen ger. 

– Det är så mycket jobb med ett sådant ställe att 
jag skulle kunna åka upp varje helg och jobba mig 
fördärvad men ändå inte komma någonvart. Men 
jag kan inte bara jobba, jag vill se till att min familj 
 tycker det är kul också. Vi har löpstigar, skidspår, 
klätterleder i berget och fina och städade bad platser. 
Det är vanligt att de vuxna barnen tar med sig 
 vänner från Stockholm till skogen för att fiska,  
jaga och umgås. Utöver att hålla skogen i gott  
skick skapar vi vår landsbygdsidyll. 

– Det är vanligt att de vuxna barnen tar med sig  vänner från 
Stockholm till skogen för att fiska, jaga och umgås, säger  
Per Svensson.

MISSA INTE INTERVJUN  
MED  SKOGSSÄLLSKAPETS 
ERIK RISBY OM ATT 
 FÖRVALTA SKOG SOM  
ÄGS TILLSAMMANS. 
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Skogssällskapets Erik Risby är familjen Svenssons skogsförvaltare på fastigheten  
i Revsund i Jämtland. Tillsammans med ägargruppen sköter han skogen. 

Text: Elsa Sjögren

Skogsförvaltaren: ”Kul att väga 
in alla personers viljor”
Hur är det att förvalta en skog som ägs 
av flera personer? 

– Det är roligt eftersom man får väga 
in alla personers viljor, intentioner och 
målsättningar med skogen. Men det kan 
också vara en utmaning att utveckla 
fastigheten på ett bra sätt om man i en 
ägargrupp har väldigt olika mål. Det är 
kul med just den här ägargruppen, vi har 
diskuterat målsättningar noga och satt en 
strategi för den framtida utvecklingen av 
fastigheten. 

Hur ser den strategin ut?
– Just den här fastigheten har  varit 

 rolig att jobba med. Ägargruppen har 
velat kombinera en långsiktig god 
fastighets ekonomi med stor hänsyn till 
sociala, kulturella och miljömässiga 

värden. Utmaningen i just detta fall har 
varit att kombinera dessa mål. Jag tycker 
vi har gjort det på ett bra sätt genom att 
identifiera de områden där sociala och 
miljövärden är viktigast. Där har vi en 
separat skötselsstrategi för att utveckla 
dessa värden. På övriga delar av fastig-
heten syftar skötselstrategin till en 
 långsiktigt god fastighetsekonomi, men 
med extra hänsyn till övriga värden 
 genom utökad naturhänsyn och natur-
nära skötselåtgärder.

Hur skiljer det sig mot att förvalta skog 
som ägs av en person?

– När det är en enskild ägare har du 
bara en persons vilja och mål med skogen 
att ta hänsyn till, utöver de lagar och 
 regler som man måste följa. När det är  

ett samägande måste du ta hänsyn till 
allas vilja. Som samarbetspartner till 
samägda fastigheter är det viktigt att inte 
bara lyssna på den som kanske hörs mest, 
utan ta in alla delägares åsikter.

Ur ett förvaltarperspektiv, har du 
 några tips till andra som samäger skog?

– Sätt er ner och prata med varandra. 
Var ärliga och berätta hur ni ser på ert 
framtida skogsägande. Det är bra att ha 
en oberoende part med som kan bolla 
idéer och kanalisera viljorna. Sätt en 
strategi eller plan framåt. Då kan ni 
varje år, när ni beslutar vad ni ska göra, 
falla tillbaka på den för att se om det är 
förenligt med planen. Kom överens om en 
ställ företrädare på fastigheten som kan ta 
snabba beslut när det behövs. 

Erik Risby berättar att ägargruppen har velat kombinera 
en långsiktig god fastighetsekonomi med stor hänsyn  
till sociala, kulturella och miljömässiga värden.  
FOTO: GÖR AN STR AND 

– Som samarbetspartner till samägda fastigheter är det viktigt att inte bara lyssna på 
den som kanske hörs mest, utan ta in alla delägares åsikter, säger Erik Risby. 
FOTO: FREDRIK BANKLER
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– NÄR DU LYFTER blicken ser du kanske att 
det ligger ett naturreservat bredvid din 
fastighet, eller att grannen har samma 
typ av skog som du och att ni tillsam-
mans kan skapa större naturvårdsnytta 
om ni förstärker  liknande natur värden, 
 säger Helena Dehlin, naturvårds s pecialist 
på Skogsstyrelsen.

Helena Dehlin ansvarar bland annat 
för de frågor hos Skogsstyrelsen som 
rör "grön infrastruktur". Det 
är ett begrepp som används i 
samhällsplaneringen för en rad 
olika naturtyper, bland annat 
skogen. Grön infrastruktur 
handlar om att skapa natur-
miljöer av tillräcklig storlek och 
att se till att det finns kontakt-
ytor mellan naturområden så att 
spridningen av växter och djur gynnas. 

MEN HUR VET man vilka naturvärden som 
är viktiga i ett visst landskap? 

Helena Dehlin berättar att länsstyrel-
serna via landskapsanalyser har pekat ut 
så kallade värde trakter – områden i ett 
landskapsavsnitt som bedöms ha extra 
stor betydelse för växter och djur. Värde-
trakter och andra utpekade naturvärden 
är en bra startpunkt när man vill främja 

Många växter och djur behöver 
livsmiljöer som hänger ihop över 
större  områden. Att  samarbeta 
över fastighetsgränserna och 
se skogens naturvärden ur ett 
landskapsperspektiv kan ofta 
öka effektiviteten i naturvårds-
arbetet.

Text: Malin von Essen
Illustration: Shutterstock

Stärk naturvärdena i landskapet 
genom  samarbete

biologisk mångfald på landskapsnivå, 
men hon understryker att insatser i pro-
duktionsskogen är minst lika viktiga. 

– Du kan gynna naturvärden i hela 
landskapet genom att anpassa hänsynen 
vid skogsbruksåtgärder efter natur-
värdena i landskapet, till exempel genom 
att gynna lövträd och död lövved. Du 
kan också välja att bruka skogen med hyg-
gesfria metoder, eller skapa bland skogar, 

säger Helena Dehlin.
Att som markägare stärka 

naturvärden som redan finns i 
landskapet är jättebra, eftersom 
större sammanhängande area-
ler ger  större naturvårdsnytta. 

– Större är helt enkelt bättre 
ur ett ekologiskt  perspektiv, 

säger Helena Dehlin.
 

 SKOGSÄGARE SAMVERKAR
I Umeälvens älvlandskap arbetar Umeå 
kommun tillsammans med flera privata 
markägare och Vatten fall för att gynna 
den vitryggiga hackspetten som är akut 
hotad. Arten kräver stora sammanhäng-
ande lövskogsmiljöer med stor andel döda 
eller döende lövträd för att lyckas med sin 
häckning. 

Marlene Olsson, naturvårdare på Umeå 

Helena Dehlin

SKOGSVÄRDEN                  4–2022
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kommun, har genom sitt stora engage-
mang för ”vitryggen” lyckats få med sig 
ett flertal markägare på att anpassa ett 
130 hektar stort skogsområde till artens 
behov. Och det är inte bara vitryggen som 
vinner på mark ägarnas samarbete.

– Vitryggig hackspett är en jättebra 
indikator på biologisk mångfald – om den 
trivs följer 200 andra arter efter, säger 
hon. 

De åtgärder som planeras handlar 
framför allt om att röja och gallra ut gran, 
så att lövträden gynnas. 

– På kommunens egen mark kommer 
vi också att kata träd, det vill säga ta bort 
bark så att träden dör och på sikt kan bli 
livsmiljö för insekter som vit ryggen och 
andra fåglar behöver för sitt födosök. 

Också friluftslivet kommer att gynnas 
av satsningen på vitryggen, eftersom 
området ner mot vattnet öppnas och det 
blir en trevlig miljö att vistas i. 

– Jag tror så mycket på det här sättet 

att arbeta för att det ger synergier. När 
både vitryggen och friluftslivet gynnas, så 
skapar det större acceptans för åtgärder-
na vi i grunden gör för vitryggen, säger 
Marlene Olsson. 

FÖR MARKÄGARNA INNEBÄR samarbetet 
att de kan  genomföra åtgärder som de i 
många fall skulle ha  bedömt var för dyra att 
genomföra på egen hand. 

– Här kan de gå plus minus noll för att 
de betalar avverkningen med virket och får 
bidrag via NOKÅS (se faktaruta) för en del 
av de andra åtgärderna.

Ytterligare en positiv effekt av samarbetet 
är att risken för erosion i strandområdet 
minskar när granen tas bort. 

– Granen riskerar, på grund av sitt ytliga 
rotsystem, att dra med sig mycket material 
om den faller. Löv träden binder däremot 
sanden i älvlandskapet, eftersom de har 
djupare rotsystem, säger Marlene Olsson. 
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Stöd till natur och 
kulturmiljövårds-
åtgärder i skogen:

Skogsägare kan gå ihop och 
få kostnadsfri rådgivning från 
Skogsstyrelsen för att göra natur- 
och kulturmiljövårdande åtgärder 
eller hyggesfria åtgärder. Det finns 
stöd att söka hos Skogsstyrelsen 
för åtgärder i skogen som främjar 
naturvärden, äldre kulturmiljöer, 
landskapsbilden eller rekreation 
och friluftsliv (Nokås). Den som 
äger skogsmark eller har mark-
ägarens tillstånd kan söka stödet 
och det finns också möjlighet 
för flera markägare att gå ihop 
och söka pengar tillsammans, 
exempel vis för naturvårdande 
åtgärder i  frivilliga avsättningar.

En intresseanmälan för områdes-
skydd kan man göra tillsammans/
över fastighetsgränser. Kontakta 
en handläggare på länsstyrelsen 
eller Skogsstyrelsen för att få hjälp.

Det går också att kontakta ansva-
riga för åtgärdsprogrammen för 
hotade arter på länsstyrelserna om 
man vill gynna en särskild art eller 
grupp av arter. 
 
VÄG A R TILL MER KUNSK A P 
OM N ATUR VÄ RDEN 

   www.skogsstyrelsen.se/ 
minasidor

   www.skogsstyrelsen.se/ 
malbilder

   www.naturvardsverket.se/
gron-infrastruktur

   Nationellt kartskikt med 
 värde trakter (länsstyrelserna) 
– skanna QR-koden nedan 
med din mobilkamera.

– Vitryggig hackspett är en jättebra indikator på biologisk mångfald – om den trivs följer  
200 andra arter efter, säger Marlene Olsson, naturvårdare på Umeå kommun. FOTO: PRESS
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2018 PUBLICERADES DET öppna brevet  
”Från hashtag till handling” på skogen.se 
och Instagramkontot @slutavverkat.  
I brevet berättar kvinnliga studenter vid 
jäg mästarprogrammet om en exkluderande 
och machonormativ kultur – och om tra-
kasserier och diskriminering som de själva 
 upplevt eller bevittnat under sin utbildning. 
Det här blev starten på Ann Grubbströms 
och Stina Powells forskning, som Skogs-
sällskapet är med och finansierar. 

– När ansökan om medel till forsk-
ningen först gjordes var den mer allmänt 
hållen mot skogssektorn, men så kom 
det här öppna brevet. Det kändes väldigt 
angeläget och var något vi ville fokusera 
på, säger Ann Grubbström, docent och 
forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU). 

ETT SYFTE MED forskningsprojektet, 
som går i mål till jul, har varit att få mer 
kunskap om de mekanismer som för-
klarar varför diskriminering och sexuella 
 trakasserier har fortsatt existera på 
utbildningen, trots att man har arbetat 
för att åtgärda det. Undersökningen har 
gjorts i form av intervjuer och fokus-
grupper med lärare, ledare och studenter. 
Resultaten visar att de beteenden som 
 beskrivs i det öppna brevet ofta före-
kommer i det forskarna kallar för ”dolda 
miljöer” så som sociala medier och i 
student kåren, där lärare och ledning inte 
är lika närvarande. 

– Vi såg också att starka traditioner är 

Trots åtgärder har diskriminering och sexuella trakasse
rier fortsatt att vara en del av vardagen på svenska skogs
utbildningar. Starka traditioner, hierarkier, tystnadskultur 
och brist på agerande från lärare och ledare är några av  
de bakomliggande orsakerna, visar ny forskning av  
Ann Grubbström och Stina Powell vid SLU. 
Text: Elsa Sjögren 

”Hoppas vi kan 
ändra synen på 
genusfrågor”

– Ha modet att agera och säga ifrån om du bevittnar något olämpligt, till 
 exempel ett sexistiskt skämt, säger Ann Grubbström. FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

viktiga i sammanhanget. Det är något som 
hjälper för sammanhållningen i gruppen 
men det bidrar samtidigt till att vidmakt-
hålla olämpliga beteenden. Man hade till 
exempel rensat bort olämpliga sånger, 
ändå kunde vissa grupper ta fram de här 
gamla sångerna för att provocera, säger 
Ann Grubbström. 

mang och aktivt pratar om jämställdhets-
frågor, men inte alla lärare känner att de 
har rätt kompetens för det, berättar Ann 
Grubbström. De kvinnliga studenterna 
lyfte även vikten av förebilder i branschen.

– De tycker att det är viktigt att kvinnor 
i ledarskapspositioner i skogssektorn 
stöttar yngre kvinnor. 

Hon hoppas att forskningsprojektet kan 
hjälpa andra att se mönster i den egna 
organisationen och arbeta med jämställd-
hetsfrågor i alla delar av verksamheten. 

– Det är inte alltid lätt att driva genus-
frågor eftersom det finns en stark norm 
kring att ekonomi och produktion är det 
viktigaste. Jag hoppas att forskningen 
kan bidra till att ändra synen på genus-
frågor och att det blir en integrerad del av 
verksamheten. 

Hur kan man som mindre skogsägare 
arbeta för en mer jämställd bransch?

– Jag hoppas att man kan se sin egen 
roll i det här. Alla har möjlighet att bidra 
till förändring utifrån sin position. Du som 
är skogsägare är förmodligen en förebild 
för yngre i olika sammanhang. Ofta tillhör 
man kanske någon organisation eller 
förening, då kan det handla om saker 
som att ge alla utrymme på möten och 
lyssna till allas kommentarer. Ha modet 
att agera och säga ifrån om du bevittnar 
något olämpligt, till exempel ett sexistiskt 
skämt. 
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”Alla har möjlighet att 
bidra till förändring 
utifrån sin position.”
FORSKARNA SÅG ÄVEN att hierarkier är vik-
tiga och att yngre studenter ofta tar efter 
äldre studenters beteende. Studenterna 
beskriver en stark tystnadskultur där man 
står vid sidan av och iakttar ett olämpligt 
beteende utan att säga ifrån. Att inte stå 
tyst bredvid är av särskild betydelse när 
det kommer till lärare.

– När en lärare inte reagerar på ett 
olämpligt beteende så tystnar kvinnorna, 
de upplever att beteendet tolereras av 
organisationen, säger Ann Grubbström 
och fortsätter:

– Något vi tyckte var väldigt allvarligt 
var att personerna som upplevt diskrimi-
nering och trakasserier hade övervägt att 
avsluta sin utbildning och det påverkade 
deras val av kurser och inriktningar efter-
som de ville undvika vissa personer. 

I INTERVJUERNA HAR studenterna uttryckt 
en önskan om att lärarna visar engage-

Ny forskning om sexuella trakasserier på skogsutbildning: 
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Skogen fortsätter att stå stark med nya rekordpriser – 
men det finns tendenser som tyder på att prisöknings-
takten för skogsmark avtar. Det berättar Skogssällskapets 
fastighetsexpert Ulrik Abelson. 
Text: Malin Letser

Skogsindex: Toppar skogs
markspriserna strax?  

TROTS ETT OROLIGT år med ökad infla-
tion, höjda räntor och krig i vår närhet 
har priserna på skogsmark generellt sett 
ökat. Det visar färska siffror från Skogs-
sällskapets Skogsindex. 

– Det har varit en stark vår och sommar 
med en bred prisökning och nya rekord-

Sydsverige
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Marknadspris 160 550 kr/ha (152 100)
Avkastningsvärde 105 610 (98 030)
Skogsindex 1,52 (1,55)
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Skogsindex 1,34 (1,38)
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Marknadspris 118 570 kr/ha (107 720)
Avkastningsvärde 58 000 kr/ha (45 760)
Skogsindex 2,04 (2,35)

Det här är Skogsindex
  Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela 
landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med 
avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i 
jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket 
skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke 
(närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

SKOGSVÄRDEN 4–2022

nivåer för skogsmark. Det är den allmänna 
bilden, säger Skogssällskapets fastighets-
expert Ulrik Abelson. Han tillägger att 
marknaden nu under andra halvåret ser ut 
att börja svalna en aning, även om det inte 
är några dramatiska förändringar. 

– Objekt som är obebyggda skogsfastig-

heter, särskilt när det är lite större fastig-
heter, är attraktiva och går fortfarande 
för rekordpriser, medan andra objekt inte 
alltid når upp till den nivå som har varit 
tidigare. Det finns även tecken på längre 
försäljningstider och färre heta budstrider. 
Mycket är beroende på vart i landet man 
är, så bilden på fastighetsmarknaden är 
lite splittrad, säger Ulrik Abelson. 

En tendens är också en ökad pris-
spridning mellan objekten. För skogs-
fastigheter som juridiska personer kan köpa 
bedöms alltjämt efterfrågan vara mycket 
stor och med höga, ökande prisnivåer.

VIDARE BERÄTTAR ULRIK ABELSON att av-
kastningsvärdet har ökat mer än fastighets-
priserna från mars till september. I bland 
annat södra Sverige har det skett kraftiga 
höjningar på samtliga virkes sortiment. De 



 T
em

a: Ä
ga sk

o
g tillsam

m
an

s 
2

3
     

  S
k

o
gsin

d
ex v

in
tern

 2
0

2
2

 
2

3
     

upptrissade energipriserna i Europa har 
gjort att priserna för bränsle sortiment har 
stuckit i väg rejält. Sam tidigt som virkes-
priserna har höjts har även priserna för 
avverkning och skogsvård ökat, men dessa 
kostnadsökningar har allmänt varit lägre än 
virkesprishöjningarna och totalkalkylen är 
ökade netton från skogsbruket. 
När det gäller virkespriserna 
bedömer många aktörer nu att 
timmerpriserna har toppat, och 
sänkningar på virkespriserna 
är mer troliga än höjningar den 
närmsta tiden. 

– Sammantaget har virkes-
netto ökat mer i procent än 
fastighetspriserna under peri-
oden mars till september och det medför 
att skogsindex sjunker något för september 
jämfört med förra avstämningen i mars. 

TOTALT SETT VISAR Skogsindex för 
 september ett svagt minskade index.  

– Skogsindex är ett trögrörligt index 
och just nu ser vi att det svagt viker nedåt. 
Hur framtiden ser ut är svår att bedöma, 
det beror främst på hur världsekonomin 
och världsläget utvecklas i stort. Kan-
ske  kommer det att bli en något trögare 
marknad på fastighetssidan. Vi har sett det 
på  bostadsfastigheter där det är svagt back-
ande priser generellt de senaste månaderna. 

DEN SÄLJARE SOM känner av sjunkande 
skogsmarkspriser kanske också funderar 
på att avvakta med en försäljning, säger 
Ulrik Abelson. En skogsfastighet är för 
de flesta ägare en långsiktig placering. 
Den som går i säljtankar men absolut inte 
 måste sälja i närtid har alltid som alter-
nativ att fort sätta att äga och bruka sin 
fastighet några år till, vilket kan vara extra 
intressant nu när virkespriserna är höga. 

FÖR TRÄVARUMARKNADEN ÄR det tydligt 
att konjunkturbilden med höga räntor och 
inflation medför en svagare efterfrågan.

– Det rapporteras att allt fler större 
bostadsprojekt inte startas som  planerat, 
då bygg -och räntekostnader stjälper 
 kalkylerna. På privatmarknaden av trä-

varor håller vi konsumenter lite 
hårdare i plånboken nu. Höjda 
räntor, mat-, el- och bränsle-
priser gör att renoveringar och 
utbyggnationer skjuts upp. Det 
här gör att trävarulagren ökar 
och att sågverken drar ner på 
produktionen. Men det är fort-
farande en i grunden god och 
stabil marknad, där minskade 

exportvolymer från Ryssland borde bidra 
till balans på exportmarknaden, säger 
Ulrik Abelson. 

Ulrik Abelson.
FOTO: JONNY FLINK

VÄRDEN INOM PARANTES ANGER 
SKOGSINDEX SEPTEMBER 2021.

Mellannorrland

AR
EA

L 
%

M
3

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
ÅR10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Marknadspris 62 300 kr/ha (58 100)
Avkastningsvärde 49 480 kr/ha (45 570)
Skogsindex 1,26 (1,27)
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REDAKTÖR: Malin Letser  VAD VILL DU VETA MER OM?  Mejla redaktionen@skogssallskapet.se

Skogsägarskolan

Kalla vintrar och höga energipriser innebär ökad 
efterfrågan på ved – och bättre betalt! Oavsett om 
du förädlar och säljer ved i liten skala  eller  satsar 
stort kan vedproduktion vara ett bra sätt att få 
ut ett högre virkesvärde från din skog.  Patrik 
 Johansson, skogsförvaltare på Skogssällskapet 
i Sundsvall,  berättar hur du går till väga för att 
komma igång.

Text: Monica Forsberg  Foto: Shutterstock

Förädla skogen till 
ved – så gör du!

 LÖNAR DET SIG ATT HUGGA OCH SÄLJA VED?
– Jag skulle säga att vedproduktion är mer 
aktuellt än någonsin. Många eldar med ved 
för att hålla nere uppvärmningskostnader
na, så det finns en stor efterfrågan och man 
kan få riktigt bra betalt för veden. Det är ett 
gyllene tillfälle att ta tag i de små områdena 
med mycket lövträd som behöver gallras. 

 FINNS DET NÅGRA FÖRDELAR MED ATT TA 
UT VED FRÅN SKOGEN?
– Det är ett bra sätt att värdesätta våra 
lövträd och framför allt björken, som man 
av tradition ofta röjer bort. Om du i stället 
sparar björken och låter den tillhöra produk
tionsskogen kan du vidareförädla den till ved 

SKOGSVÄRDEN 4–2022
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Visste du att… 
 
… för att få snygg ved är det bättre att avverka på vintern? Då sitter 
nämligen barken fast bättre – och i Sverige vill vi ha björknävern kvar 
på vedträna. Den är inte bara vacker att titta på, utan funkar också som 
ett bra och naturligt tändmaterial att ta till när du ska tända i kaminen.

 VARFÖR BARA ELDA TORR VED?
Det är stor skillnad på utvinningen av energi i torr och fuktig ved. Om 
man eldar ved som inte torkat ordentligt går en stor del av energin åt 
bara till att koka bort vattnet ur veden och du får en sämre förbränning 
med mer utsläpp.

 SÅ MÄTER DU VEDEN
Ved säljs oftast i stjälpt mått. Det innebär att vedklabbarna ligger hul-
ler om buller i en vedsäck som rymmer exempelvis 1 kubikmeter. Vid 
vanlig virkesförsäljning anges volymen i kubikmeter fast under bark 
(m3fub). 
• 1 m3 stjälpt ved motsvarar ungefär 0,35 m3fub.
• 1 m3 travad ved motsvarar ungefär 0,58 m3fub.
• 1 m3 långved motsvarar ungefär 0,6 m3fub.

Tips! 
 
Om du har granbarkborreskadad gran som har hunnit bli torr så  
funkar den utmärkt att använda som ved. Tänk dock på att spara en  
del död ved i skogslandskapet eftersom den är ett viktigt habitat för 
många arter.
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vid gallringen. På så sätt höjer du lövandelen, 
du ökar virkesförrådet och värdet av det och 
dessutom den biologiska mångfalden i skogen. 
Gran och björk trivs väldigt bra tillsammans, så 
genom att blanda dem och sedan glesa ut björ
ken under omloppstiden kan du tjäna pengar på 

din skog redan när den är 
relativt ung.

 KRÄVS DET STORA 
INVESTERINGAR?
– Det beror på. Vill du 
ha egna skogsmaskiner 
eller tar du ut veden i 

samband med röjning 
och gallring? Planerar du att satsa på vedpro
duktion i stor skala eller bara ta ut litegrann för 
eget behov och kanske sälja lokalt? Man kan 
såklart kapa veden med en motorsåg och klyva 
med en vanlig vedklyv eller yxa, men vill man 
ta ut större volymer är det vanligt att man har en 
 vedprocessor, som både kapar och klyver. De 
kostar från 60 000 kronor och uppåt och tänker 
man sig en långsiktig produktion är det en viktig 
investering. Det är också en stor fördel att ha en 
traktor att lyfta virket med. Och så behöver man 
säckar att packa veden i inför försäljning. 

 VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ?
– Planering är nyckelordet. Det är bra att tänka 
till och att redan före vintern se över vilka om
råden som är lämpliga att ta ut ved från under 
nästa år, var du ska lägga upp veden och var du 
ska bearbeta den. Som seriös vedproducent är 
det jätteviktig att veden du säljer är torr. Det 
finns ett gammalt talesätt som säger att efter 
midsommar torkar inte veden, så ju tidigare 
på vårvintern man kan ha den färdigkluven 
desto bättre. Det är bra att lägga upp veden, till 
exempel på pallar, och att se till att luftgenom
strömningen är god. Sedan låter man den torka 
hela våren och efter midsommar är det dags att 
få veden under tak. Däremot ska man inte lägga 
den under en presenning, då bildas det fukt.

 ÄR DET MYCKET JOBB?
– Ja, det är många moment. Man ska hugga, 
köra fram virket från skogen, kapa och klyva, för
packa veden på något sätt och distribuera den. 
Även om själva kapningen och klyvningen går 
rätt fort med en modern vedprocessor, så är den 
totala hanteringen ganska tidskrävande. Men, 
om man planerar arbetet och lägger upp det bra, 
kan man få ut en god timpenning. Har man skog, 
så kan det absolut löna sig att sälja ved i liten 
skala om man tycker att det är kul att jobba med 
det själv. Det höjer värdet på fastigheten, ger 
motion och en trevlig extra inkomst. 

Patrik Johansson



NFL ATION, R Ä NTEHÖJNING A R , K RIG , energikris – listan kan göras 
lång över det som skapar oro i vår omvärld. Självklart är det något 
som påverkar oss alla i olika omfattning. Stigande energikostnader 
driver på inflationen. En minskad tillgång på naturgas har bidragit 
till kraftigt stigande efterfrågan på bränsleråvara från skogen. I takt 
med stigande inflation och räntor minskar den totala köpkraften i 

samhället, något som kommer att avspeglas inom byggsektorn som länge varit 
en stark motor för de svenska sågverken. Signaler att konsumenter ska hålla i 
sina slantar får givetvis påverkan på alla sortiment från det svenska skogsbruket. 

Även om man med andra ord behöver vara både vaksam och beredd finns det 
ändå positiva trender i marknaden. Att produkter som kommer från skogen 
består av förnyelsebar råvara är en stark konkurrensfördel när hållbarhets-
frågorna bara fortsätter att öka i betydelse i samhället. Dessutom har den 
 exportintensiva skogsindustrin just nu en konkurrensfördel kopplat till den 
svaga svenska valutan. 

M A S S A M A RK N A DEN Ä R FOR TS AT T god med höga priser i dollar, vilket ger enorma 
vinster för de producerande bolagen, även om de stigande energipriserna bromsar 
vinstmöjligheterna på sista raden. De bruk i Europa som är beroende av gas 
eller andra energikällor har det mer utmanande rent lönsamhetsmässigt. 

Att efterfrågan på papper har minskat har lett till förändringar i industri-
strukturen i Sverige. Samtidigt har ett antal större investeringar i massa-
produktionen skett, vilket kommer att generera en ökad produktion av både 
traditionella produkter som exempelvis vätskekartong och toapapper och mer 
innovativa produkter som textilier. Det här är givetvis positivt för de svenska 
skogsägarna. Att bränsleråvara från skogen nu är så eftertraktat påverkar också 
priserna på massaved positivt, eftersom det i många fall är samma råvara som 
industrierna konkurrerar om. 

S ÅG V ERK EN, S OM DE senaste åren gått med rekordvinster, påverkas givetvis 
starkt av oron för en stigande inflation och stigande räntor. Det kyler av 
bostadsmarknaden, konsumentprodukterna bromsar in och många vittnar  
om en lätt besvikelse kring försäljningen av tryckimpregnerad fura under året. 
Den täljkniv som de senaste åren använts för att skära guld ur skogen är nog 
snart lagd i en byrålåda och mer utmanande och nyktra tider är att vänta för 
sågverken. Än så länge har dock produktionen rullat på bra och efterfrågan  
på timmer har varit god, men det är svårt att säga hur första halvåret 2023  
kommer att utvecklas. 

Ur ett skogsägarperspektiv har virkesmarknaden de senaste åren varit 
gynnsam, där huvudsortimentens priser successivt rört sig uppåt. Risken finns 
att priserna nu backar, och dessutom påverkar inflation och ökade produk-
tionskostnader skogsägarens netto. Men även om prisutvecklingen bromsar in 
stannar priserna troligtvis kvar på en högre nivå än tidigare, vilket blir oerhört 
viktigt för att det ska vara lönsamt för skogsägare att sköta sin skog och även i 
fortsättningen producera förnybar råvara till samhället. 

Och oavsett konjunkturen så fortsätter skogen som tur är att växa. Att ha 
en långsiktig plan, en god förvaltning och en jämn verksamhet brukar vara ett 
vinnande koncept i det långa loppet.  

I
Global energikris ger fart på skogens flis

”Oavsett konjunk
turen så fortsätter 
skogen som tur  
är att växa. Att ha 
en långsiktig plan,  
en god förvaltning 
och en jämn verk
samhet brukar 
vara ett  vinnande 
koncept i det 
långa loppet.”

FO
TO

: FELICIA YLLEN
IU

S

Virkeskrönika
Pontus Larsson, produktions- och virkeschef på Skogssällskapet
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Välkommen till 
en grönare banken grönare 
Skogen är en värdefull resurs som råvara för virke, 
papper och energi. Men den är också viktig för miljön, 
våra fritidsaktiviteter och den biologiska mångfalden. 
Skogens olika roller gör att skötseln och förvaltningen
kan vara en utmaning för dig som ägare.

Våra experter inom skog, ekonomi och juridik 
finns här när du behöver oss. Vi hjälper dig med 
investeringar, generationsskiften och andra frågor 
som är viktiga för dig, din familj och ditt företag.

Hör gärna av dig så går vi tillsammans igenom hur vi 
som bank kan hjälpa dig framåt. Du når Joakim Larsson, 
ansvarig för skog och lantbruk, på telefon 070-739 10 87 
eller joakim.larsson@seb.se
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Vi hjälper dig att utveckla din skogs fastighet. 
Med oss som skogsförvaltare blir det enklare 
och mer lönsamt att äga skog.

Ett enklare och  
rikare skogsägande

Vill du att vi  
kontaktar dig?
skogssallskapet.se/

bli-kontaktad

Returadress
Skogssällskapet 
Ulls väg 29 A  
756 51 Uppsala

Avsändare
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg


