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Hej!
Sköna maj lider mot ett sprudlande juni. I detta nyhetsbrev kan vi berätta att en av våra priorietrade aktiviteter går av
stapeln den 26 maj. Digital träbyggnadskonferens. Det och mycket mer i månadens Nyhetsbrev från oss på Skånsk
skogsstrategi.

Innehåll:

• Träbyggnadsseminariet ‐ anmäl dig idag.
• Lär dig mer ‐ vi samlar smarta publikationer på vår webb.
• Mångbruket i skogen ‐ Jenny Fröberg berättar om projektet Skogens kraft.
• Skogsbruk med flera mål ‐ vi intervjuar Örjan Grönlund som forskar på SLU och Skogforsk.
• Var med och fyll på vår gemensamma kalender! Skogliga frågor i Skåne.
• Följ oss!

Vi hoppas du får en fin läsupplevelse!

Läs mer och anmäl dig här!

Välkommen till ett späckat digitalt
träbyggnadsseminarium på onsdag 26/5
10.00‐12.00.
Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad och arrangerar nu på
onsdag 26/5 ett träbyggnadsseminarium mellan 10.00‐12.00.

Föreningen Trästads verksamhet syftar till att stimulera till ökad samverkan i
träbyggnadsfrågor mellan offentliga beslutsfattare och beställare, näringslivets
entreprenörer, samt stimulera till ökade resurser för forskning och utbildning.

Anna Marke som inviger seminariet är ordförande i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi:
– Strategins yttersta syfte är att aktivt förvalta och utveckla det skånska gröna guldet, det
gör vi genom nitton insatsområden och cirka sjuttio aktiviteter. Träbyggnadsseminariet är
en av dem och en aktivitet som vi tror kan intressera väldigt många.

Moderator: Jessica Becker, föreningen Trästad

Program:
10.00 Inledning Ann Marke, ordförande, styrgruppen för Skånsk skogsstrategi
10.05 Industriellt byggande i trä Jessica Becker, föreningen Trästad
10.25 Malmö stads klimatneutralt byggande 2030 Josephine Nellerup, Malmö stad
10.45 Växjös träbyggnadsstrategi, utmaningar och möjligheter
Olivia Thim, näringslivsutvecklare, Växjö kommun
11.05 Varbergs träbyggnadsstrategi Wood First processtöd
11.25 Cederhusen i Stockholm Anna Ervast Öberg, projektledare Veidekke
11.45 Key Note: Andrew Waugh – Waugh Thiselton Architects, London
12.05 Frågor och avslutande diskussion
12.15 Slut

Arrangör: Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad.
Seminariet kommer att spelas in och kommer sedan att kunna ses på vår webb samt vår
Youtube‐kanal Skånsk skogsstrategi

Du hittar publikationerna på vår webbplats Skånsk skogsstrategi

Lär dig mer!
En av våra insatser syftas till att "Öka kännedom om skogens, skogsbrukets och
skogsnäringens betydlese för samhället". Och ett led i detta är att lyfta upp tre
bra, värdefulla smarta publikationer från våra organisatiner i styrgruppen.

Först ut är Naturskyddsföreningen och Skogforsk som berikar oss med tre bra
publikationer vardera. Tackar!

Naturskyddsföreningens publikationer ‐ Lär dig mer!
Skogforsks publikationer ‐ Lär dig mer!

Läs hela artikeln på vår webbplats

Mångbruket i skogen
Ett av den fem fokusområdena i Nationella skogsprogrammet lyder: ”Mångbruk
av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.” Med initiativet Skogens
Kraft ska det småskaliga företagandet med skogen som bas stärkas för
mångbrukare i Gotlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Jenny Fröberg
är projektledare.

Hur uppstod projektet?
– Mångbruksföretagen saknar idag stöd och strukturer för långsiktig utveckling,
kompetensutveckling och innovation. Mångbrukarna identifieras inte som en egen
bransch, omfattas inte av någon statistik, är inte organiserade och har inte tillgång till
några företags‐ och innovationsstödjande miljöer ﴾det finns dock undantag﴿. En
mångbrukare är oftast en småföretagare som kombinerar olika verksamheter med
traditionellt skogsbruk. Det kan handla om småskalig träförädling, naturturism,
livsmedelsproduktion och/eller olika ekosystemtjänster. Mångbrukaren kan vara
skogsägare men behöver inte vara det och kan då bedriva affärsverksamhet på annans
mark, i dessa fall uppmuntrar vi till att det finns ett avtal mellan mångbrukaren och
markägaren.

Vilka står bakom?
– Finansiärerna är Europeiska regionala utvecklingsfonden, LRF, Region Gotland, Region
Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. LRF är projektägare. I
styrgruppen sitter representanter från LRF Sydost/Jönköping, LRF Gotland, Södra,
Mellanskog, Destination Småland, RISE, Smålands trä‐ och skogsstrategier.

Vem vänder ni er till?
– Befintliga mångbrukare och potentiella mångbrukare med skogen som bas som vill
utveckla sitt företagande och förverkliga sina skogliga affärsidéer.

Hur såg inledningsfasen ut?
– Uppstartsfasen har varit lång och delvis lite utmanande utifrån pandemin. Under
inledningen är det många olika delar som ska falla på plats såsom organisering,
kommunikation och planering, vilket ofta tar lite längre tid än beräknat. Under sommaren
2020 genomförde vi sex fysiska uppstartsträffar utomhus där vi informerade om projektet
och dess möjligheter att engagera sig i projektet. Under hösten fick vi dessvärre ställa in
en planerad studieresa och ett mångbrukskonvent. Därefter tänkte vi om och har under
2021 genomfört månadsvisa digitala kunskapsseminarium med olika teman. Därtill har
mycket arbete lagts på att arbeta med vårt arbete med kunskapsöverföring, där vi bygger
upp en struktur där mångbrukare lär andra mångbrukare; mångbrukare med djup
kunskap och erfarenhet ﴾demogårdar﴿ delar med sig av detta till andra mångbrukare.
Dessa aktiviteter med kunskapsöverföring hoppas vi på att kunna börja genomföra under
juni månad.

Vad har mångbruket för utmaningar?
– Mångbrukarna är en heterogen grupp när det gäller till exempel verksamhetsinriktning,
erfarenhet och storlek på företag, vilket både är en utmaning och en möjlighet.

Vilka är möjligheterna?
– Mångbruk är väldigt aktuellt just nu utifrån att det finns en stor efterfrågan på
spårbarhet, det lokala och det genuina. Det finns flera initiativ på gång runt om i landet
kring mångbruk kopplat till de regionala skogsprogrammen.

Ett gott exempel, eller ett par?
– Ta gärna en titt på vår mångbrukskarta eller de intervjuer som finns på vår webbplats.

På webbsidan skriver ni ” En skogens mångbrukare är en småföretagare” kan man
tänka att mångbruk kan ske mer storskaligt?
– Småföretagare kan per definition ha upp till 49 anställda, så det behöver inte vara
mikroföretag. I många fall så är det enmansföretag eller mindre företag med ett fåtal
anställda.

Hur ser det här året ut för er del?
– Månadsvisa kunskapsseminarium ﴾uppehåll jun‐aug﴿, aktiviteter med
kunskapsöverföring påbörjas under sommaren och fortsätter därefter året ut,
mångbrukskonvent planeras till september och förhoppningsvis studieresor under hösten
men det beror på pandemiläget.

Text: Åke Högman

Läs hela artikeln på vår webbplats

Skogsbruk med flera mål
Hur bedrivs skogsbruk med flera mål i Sverige idag? Att åskådliggöra detta har
varit huvudsyftet för Örjan Grönlunds doktorsarbete vid SLU och Skogforsk. Han
har tittat på vad som kan främja en fortsatt utveckling för den typen av
skogsbruk, vad som hämmar och hur det hur det konventionella skogsbrukets
kunskaper om avverkning kan tillämpas i ett skogsbruk med flera mål.

Vilken är din definition av ett skogsbruk med flera mål?
– Jag skulle nog anse att jag är ganska generös i min definition. Jag använder mig av
begreppet skogsbruk med flera mål som ett sätt att identifiera skogsbruk som inte enbart
fokuserar på ekonomiska värden skapade av försäljning av virke. Jag tänker mycket i
termer av ekosystemtjänster, vilket också är ett begrepp som kan definieras på flera sätt
men jag föredrar definitionen ”nyttor som människor får från ekosystem”.

– Mitt synsätt på skogsbruk med flera mål ﴾gynnande av flera ekosystemtjänster﴿ gör att
även skogsbruk som enbart syftar till att gynna en enda ekosystemtjänst blir skogsbruk
med flera mål, förutsatt att det gäller något annat än produktion av virke. Jag vill helt
enkelt poängtera att skogsbruk med flera mål är något annat än det dominerande, och
det som vi är som allra mest vana att tänka på.

Hur blev du intresserad av ämnet?
– Jag började fundera på naturvårdande skötsel. Och kopplat till det fastnade jag för
frågan om att det inte utförs i den omfattning som vore önskvärt för att bibehålla de
värden som finns inom områden som identifierats behöva naturvårdande skötsel. När jag
tänkte ett varv till på det fastnade jag för det faktum att naturvårdande skötsel borde
kunna vara en betydande källa till virke. Alltså borde vi kunna, om allt görs på rätt sätt
med rätt motiv, kunna gynna naturvården och samtidigt leverera virke till industrin. Men
det blir inte av!

Hur har du gått tillväga?
– Utifrån mina inledande egna funderingar började jag höra mig för bland kollegor inom
forskningen för att förstå hur mycket detta hade kartlagts. Men när jag inte blev riktigt
nöjd, det fanns mycket som vi inte visste, tog jag det vidare till de som arbetar med dessa
frågor i Sverige. Det var både maskinförare och tjänstemän på både skogsföretag och
myndigheter, för att försöka förstå vad som ligger bakom den situation vi befinner oss i.
Och efter att ha lagt ansenlig energi på att försöka kartlägga problemet har jag också
försökt formulera idéer på hur vi kan lösa det.

Vilka utmaningar har ditt doktorsarbete visat på?
– Naturvårdande skötsel betraktar jag som en, viktig, del av skogsbruk med flera mål. Och
utmaningen för mycket av det skogsbruk som inte enbart drivs av intäkter från försäljning
av virke är att formulera mål för brukandet. Och vad som är ännu svårare är att veta om
målen är vettiga och om de i slutändan har uppnåtts., hur ska det mätas? I Sverige har vi
under lång tid arbetat upp system för att utforma och följa upp brukande som syftar till
att sälja virke, vi vet ganska bra vad vi håller på med och vad vi kan vänta oss av det. När
det gäller skogsbruk med flera mål är det betydligt svårare, vi saknar i ärlighetens namn
tydliga belägg för det mesta. Med det inte sagt att vi famlar i blindo, men i många frågor
är det svårt att uttala sig med säkerhet.

Vilka möjligheter?
– Det som slagit mig är det stora engagemang som finns för dessa frågor inom
skogsbruket. Jag var lite orolig att naturvård och alternativa former för brukande enbart
skulle upplevas som något som ställer till det i den ordinarie verksamheten. Men det finns
verkligen en stor nyfikenhet och ett stort engagemang i alla de delar av skogsbruket som
jag kommit i kontakt med.

En viktig fråga är hur det konventionella skogsbrukets kunskaper om avverkning
kan tillämpas i ett skogsbruk med flera mål. Vad har du kommit fram till här?
– Där vill jag verkligen trycka på att det i väldigt stor utsträckning går att överföra
kunskap från konventionella åtgärder till åtgärder som har andra mål. I de flesta fall
handlar åtgärder i skogsbruk med flera mål om att avverka, fler eller färre, relativt stora
träd. De som arbetar i skogen är väldigt kunniga och intresserade. Om det kommer en
uppdragsgivare som kan förklara vad de vill uppnå så tror jag att ett avverkningslag med
skördare och skotare i de allra flesta fallen är det bästa medlet för att uppnå dessa mål.
Utmaningen är, som jag var inne på tidigare, att formulera målen.

Kan man säga att skogsbruk med flera mål till viss del är detsamma som
mångbruk?
– Det kanske låter vanvördigt och en aning icke‐akademiskt men jag gör inte så stor
skillnad på begreppen. Jag skulle också kunna uttrycka det som att jag är så pass formad
av det akademiska att jag knappt tycker det blir intressant att diskutera ett begrepp
förrän jag fått höra hur dessa begrepp definieras av den som vill diskutera dem. Jag är
exempelvis medveten om att min definition av skogsbruk med flera mål inte är den enda.
Men jag försöker att vara noggrann med att inte använda begreppet på ett sätt som
upplevs som allt för vilseledande. Vissa begrepp har nästan känslomässiga kopplingar för
vissa, vilket påverkar hur de upplevs. Mångbruk är för mig ett ord som hunnit gå så pass
många varv i debatten att det väcker onödigt mycket känslor, positiva för vissa men
negativa för andra. Och jag kan tycka att ordet tynger mer på ekonomiska värden, må
hända skapade genom annat än virke, än vad jag tänker på när jag använder begreppet
skogsbruk med flera mål.

Text: Åke Högman

Vårens händelser i vår gemensamma skogskalender
Det ljusnar i pandemins spår och kanske vi snart kan arrangera
fysiska träffar igen!?
Och då ska dessa aktiviteter så klart läggas in i vår gemensamma
kalender. Ett av våra syften är nämligen just att få vara en
gemensam plattform där alla med skånsk skoglig koppling kan få
plats, synas och mötas.

Så fortsätt att tipsa oss om kurser och aktiviteter och glöm inte att
gå in och välja och vraka bland all kompetensutveckling som
samlats på Skånsk skogsstrategis kalendersida!

> Här kommer du till vårt kalendarie

Följ oss!
Vill du följa oss på facebook så gå in på @skanskskog och gilla oss på direkten.

Tipsa gärna om vårt nyhetsbrev ‐ här kommer du till vår prenumerationslänk.
I nyhetsbreven kommer du att få en samlad information om aktuella skånska skogliga
frågor. Sprid det gärna vidare till vänner, bekanta, kolleger och mera medlemmar runtom i
Skåne.

KONTAKT

Åke Högman, kommunikatör
ake@sbbs.se

Kristina Larsson, administratör
kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se

010‐224 14 53
Läs hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter Klicka här för att avregistrera din adress

Hjälp oss att bli bättre genom att visa vad du tyckte om

nyhetsbrevet

Skickat med Paloma

http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006722250015&TId=1
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Hej!
Sköna maj lider mot ett sprudlande juni. I detta nyhetsbrev kan vi berätta att en av våra priorietrade aktiviteter går av
stapeln den 26 maj. Digital träbyggnadskonferens. Det och mycket mer i månadens Nyhetsbrev från oss på Skånsk
skogsstrategi.

Innehåll:

• Träbyggnadsseminariet ‐ anmäl dig idag.
• Lär dig mer ‐ vi samlar smarta publikationer på vår webb.
• Mångbruket i skogen ‐ Jenny Fröberg berättar om projektet Skogens kraft.
• Skogsbruk med flera mål ‐ vi intervjuar Örjan Grönlund som forskar på SLU och Skogforsk.
• Var med och fyll på vår gemensamma kalender! Skogliga frågor i Skåne.
• Följ oss!

Vi hoppas du får en fin läsupplevelse!

Läs mer och anmäl dig här!

Välkommen till ett späckat digitalt
träbyggnadsseminarium på onsdag 26/5
10.00‐12.00.
Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad och arrangerar nu på
onsdag 26/5 ett träbyggnadsseminarium mellan 10.00‐12.00.

Föreningen Trästads verksamhet syftar till att stimulera till ökad samverkan i
träbyggnadsfrågor mellan offentliga beslutsfattare och beställare, näringslivets
entreprenörer, samt stimulera till ökade resurser för forskning och utbildning.

Anna Marke som inviger seminariet är ordförande i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi:
– Strategins yttersta syfte är att aktivt förvalta och utveckla det skånska gröna guldet, det
gör vi genom nitton insatsområden och cirka sjuttio aktiviteter. Träbyggnadsseminariet är
en av dem och en aktivitet som vi tror kan intressera väldigt många.

Moderator: Jessica Becker, föreningen Trästad

Program:
10.00 Inledning Ann Marke, ordförande, styrgruppen för Skånsk skogsstrategi
10.05 Industriellt byggande i trä Jessica Becker, föreningen Trästad
10.25 Malmö stads klimatneutralt byggande 2030 Josephine Nellerup, Malmö stad
10.45 Växjös träbyggnadsstrategi, utmaningar och möjligheter
Olivia Thim, näringslivsutvecklare, Växjö kommun
11.05 Varbergs träbyggnadsstrategi Wood First processtöd
11.25 Cederhusen i Stockholm Anna Ervast Öberg, projektledare Veidekke
11.45 Key Note: Andrew Waugh – Waugh Thiselton Architects, London
12.05 Frågor och avslutande diskussion
12.15 Slut

Arrangör: Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad.
Seminariet kommer att spelas in och kommer sedan att kunna ses på vår webb samt vår
Youtube‐kanal Skånsk skogsstrategi

Du hittar publikationerna på vår webbplats Skånsk skogsstrategi

Lär dig mer!
En av våra insatser syftas till att "Öka kännedom om skogens, skogsbrukets och
skogsnäringens betydlese för samhället". Och ett led i detta är att lyfta upp tre
bra, värdefulla smarta publikationer från våra organisatiner i styrgruppen.

Först ut är Naturskyddsföreningen och Skogforsk som berikar oss med tre bra
publikationer vardera. Tackar!

Naturskyddsföreningens publikationer ‐ Lär dig mer!
Skogforsks publikationer ‐ Lär dig mer!

Läs hela artikeln på vår webbplats

Mångbruket i skogen
Ett av den fem fokusområdena i Nationella skogsprogrammet lyder: ”Mångbruk
av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.” Med initiativet Skogens
Kraft ska det småskaliga företagandet med skogen som bas stärkas för
mångbrukare i Gotlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Jenny Fröberg
är projektledare.

Hur uppstod projektet?
– Mångbruksföretagen saknar idag stöd och strukturer för långsiktig utveckling,
kompetensutveckling och innovation. Mångbrukarna identifieras inte som en egen
bransch, omfattas inte av någon statistik, är inte organiserade och har inte tillgång till
några företags‐ och innovationsstödjande miljöer ﴾det finns dock undantag﴿. En
mångbrukare är oftast en småföretagare som kombinerar olika verksamheter med
traditionellt skogsbruk. Det kan handla om småskalig träförädling, naturturism,
livsmedelsproduktion och/eller olika ekosystemtjänster. Mångbrukaren kan vara
skogsägare men behöver inte vara det och kan då bedriva affärsverksamhet på annans
mark, i dessa fall uppmuntrar vi till att det finns ett avtal mellan mångbrukaren och
markägaren.

Vilka står bakom?
– Finansiärerna är Europeiska regionala utvecklingsfonden, LRF, Region Gotland, Region
Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. LRF är projektägare. I
styrgruppen sitter representanter från LRF Sydost/Jönköping, LRF Gotland, Södra,
Mellanskog, Destination Småland, RISE, Smålands trä‐ och skogsstrategier.

Vem vänder ni er till?
– Befintliga mångbrukare och potentiella mångbrukare med skogen som bas som vill
utveckla sitt företagande och förverkliga sina skogliga affärsidéer.

Hur såg inledningsfasen ut?
– Uppstartsfasen har varit lång och delvis lite utmanande utifrån pandemin. Under
inledningen är det många olika delar som ska falla på plats såsom organisering,
kommunikation och planering, vilket ofta tar lite längre tid än beräknat. Under sommaren
2020 genomförde vi sex fysiska uppstartsträffar utomhus där vi informerade om projektet
och dess möjligheter att engagera sig i projektet. Under hösten fick vi dessvärre ställa in
en planerad studieresa och ett mångbrukskonvent. Därefter tänkte vi om och har under
2021 genomfört månadsvisa digitala kunskapsseminarium med olika teman. Därtill har
mycket arbete lagts på att arbeta med vårt arbete med kunskapsöverföring, där vi bygger
upp en struktur där mångbrukare lär andra mångbrukare; mångbrukare med djup
kunskap och erfarenhet ﴾demogårdar﴿ delar med sig av detta till andra mångbrukare.
Dessa aktiviteter med kunskapsöverföring hoppas vi på att kunna börja genomföra under
juni månad.

Vad har mångbruket för utmaningar?
– Mångbrukarna är en heterogen grupp när det gäller till exempel verksamhetsinriktning,
erfarenhet och storlek på företag, vilket både är en utmaning och en möjlighet.

Vilka är möjligheterna?
– Mångbruk är väldigt aktuellt just nu utifrån att det finns en stor efterfrågan på
spårbarhet, det lokala och det genuina. Det finns flera initiativ på gång runt om i landet
kring mångbruk kopplat till de regionala skogsprogrammen.

Ett gott exempel, eller ett par?
– Ta gärna en titt på vår mångbrukskarta eller de intervjuer som finns på vår webbplats.

På webbsidan skriver ni ” En skogens mångbrukare är en småföretagare” kan man
tänka att mångbruk kan ske mer storskaligt?
– Småföretagare kan per definition ha upp till 49 anställda, så det behöver inte vara
mikroföretag. I många fall så är det enmansföretag eller mindre företag med ett fåtal
anställda.

Hur ser det här året ut för er del?
– Månadsvisa kunskapsseminarium ﴾uppehåll jun‐aug﴿, aktiviteter med
kunskapsöverföring påbörjas under sommaren och fortsätter därefter året ut,
mångbrukskonvent planeras till september och förhoppningsvis studieresor under hösten
men det beror på pandemiläget.

Text: Åke Högman

Läs hela artikeln på vår webbplats

Skogsbruk med flera mål
Hur bedrivs skogsbruk med flera mål i Sverige idag? Att åskådliggöra detta har
varit huvudsyftet för Örjan Grönlunds doktorsarbete vid SLU och Skogforsk. Han
har tittat på vad som kan främja en fortsatt utveckling för den typen av
skogsbruk, vad som hämmar och hur det hur det konventionella skogsbrukets
kunskaper om avverkning kan tillämpas i ett skogsbruk med flera mål.

Vilken är din definition av ett skogsbruk med flera mål?
– Jag skulle nog anse att jag är ganska generös i min definition. Jag använder mig av
begreppet skogsbruk med flera mål som ett sätt att identifiera skogsbruk som inte enbart
fokuserar på ekonomiska värden skapade av försäljning av virke. Jag tänker mycket i
termer av ekosystemtjänster, vilket också är ett begrepp som kan definieras på flera sätt
men jag föredrar definitionen ”nyttor som människor får från ekosystem”.

– Mitt synsätt på skogsbruk med flera mål ﴾gynnande av flera ekosystemtjänster﴿ gör att
även skogsbruk som enbart syftar till att gynna en enda ekosystemtjänst blir skogsbruk
med flera mål, förutsatt att det gäller något annat än produktion av virke. Jag vill helt
enkelt poängtera att skogsbruk med flera mål är något annat än det dominerande, och
det som vi är som allra mest vana att tänka på.

Hur blev du intresserad av ämnet?
– Jag började fundera på naturvårdande skötsel. Och kopplat till det fastnade jag för
frågan om att det inte utförs i den omfattning som vore önskvärt för att bibehålla de
värden som finns inom områden som identifierats behöva naturvårdande skötsel. När jag
tänkte ett varv till på det fastnade jag för det faktum att naturvårdande skötsel borde
kunna vara en betydande källa till virke. Alltså borde vi kunna, om allt görs på rätt sätt
med rätt motiv, kunna gynna naturvården och samtidigt leverera virke till industrin. Men
det blir inte av!

Hur har du gått tillväga?
– Utifrån mina inledande egna funderingar började jag höra mig för bland kollegor inom
forskningen för att förstå hur mycket detta hade kartlagts. Men när jag inte blev riktigt
nöjd, det fanns mycket som vi inte visste, tog jag det vidare till de som arbetar med dessa
frågor i Sverige. Det var både maskinförare och tjänstemän på både skogsföretag och
myndigheter, för att försöka förstå vad som ligger bakom den situation vi befinner oss i.
Och efter att ha lagt ansenlig energi på att försöka kartlägga problemet har jag också
försökt formulera idéer på hur vi kan lösa det.

Vilka utmaningar har ditt doktorsarbete visat på?
– Naturvårdande skötsel betraktar jag som en, viktig, del av skogsbruk med flera mål. Och
utmaningen för mycket av det skogsbruk som inte enbart drivs av intäkter från försäljning
av virke är att formulera mål för brukandet. Och vad som är ännu svårare är att veta om
målen är vettiga och om de i slutändan har uppnåtts., hur ska det mätas? I Sverige har vi
under lång tid arbetat upp system för att utforma och följa upp brukande som syftar till
att sälja virke, vi vet ganska bra vad vi håller på med och vad vi kan vänta oss av det. När
det gäller skogsbruk med flera mål är det betydligt svårare, vi saknar i ärlighetens namn
tydliga belägg för det mesta. Med det inte sagt att vi famlar i blindo, men i många frågor
är det svårt att uttala sig med säkerhet.

Vilka möjligheter?
– Det som slagit mig är det stora engagemang som finns för dessa frågor inom
skogsbruket. Jag var lite orolig att naturvård och alternativa former för brukande enbart
skulle upplevas som något som ställer till det i den ordinarie verksamheten. Men det finns
verkligen en stor nyfikenhet och ett stort engagemang i alla de delar av skogsbruket som
jag kommit i kontakt med.

En viktig fråga är hur det konventionella skogsbrukets kunskaper om avverkning
kan tillämpas i ett skogsbruk med flera mål. Vad har du kommit fram till här?
– Där vill jag verkligen trycka på att det i väldigt stor utsträckning går att överföra
kunskap från konventionella åtgärder till åtgärder som har andra mål. I de flesta fall
handlar åtgärder i skogsbruk med flera mål om att avverka, fler eller färre, relativt stora
träd. De som arbetar i skogen är väldigt kunniga och intresserade. Om det kommer en
uppdragsgivare som kan förklara vad de vill uppnå så tror jag att ett avverkningslag med
skördare och skotare i de allra flesta fallen är det bästa medlet för att uppnå dessa mål.
Utmaningen är, som jag var inne på tidigare, att formulera målen.

Kan man säga att skogsbruk med flera mål till viss del är detsamma som
mångbruk?
– Det kanske låter vanvördigt och en aning icke‐akademiskt men jag gör inte så stor
skillnad på begreppen. Jag skulle också kunna uttrycka det som att jag är så pass formad
av det akademiska att jag knappt tycker det blir intressant att diskutera ett begrepp
förrän jag fått höra hur dessa begrepp definieras av den som vill diskutera dem. Jag är
exempelvis medveten om att min definition av skogsbruk med flera mål inte är den enda.
Men jag försöker att vara noggrann med att inte använda begreppet på ett sätt som
upplevs som allt för vilseledande. Vissa begrepp har nästan känslomässiga kopplingar för
vissa, vilket påverkar hur de upplevs. Mångbruk är för mig ett ord som hunnit gå så pass
många varv i debatten att det väcker onödigt mycket känslor, positiva för vissa men
negativa för andra. Och jag kan tycka att ordet tynger mer på ekonomiska värden, må
hända skapade genom annat än virke, än vad jag tänker på när jag använder begreppet
skogsbruk med flera mål.

Text: Åke Högman

Vårens händelser i vår gemensamma skogskalender
Det ljusnar i pandemins spår och kanske vi snart kan arrangera
fysiska träffar igen!?
Och då ska dessa aktiviteter så klart läggas in i vår gemensamma
kalender. Ett av våra syften är nämligen just att få vara en
gemensam plattform där alla med skånsk skoglig koppling kan få
plats, synas och mötas.

Så fortsätt att tipsa oss om kurser och aktiviteter och glöm inte att
gå in och välja och vraka bland all kompetensutveckling som
samlats på Skånsk skogsstrategis kalendersida!

> Här kommer du till vårt kalendarie

Följ oss!
Vill du följa oss på facebook så gå in på @skanskskog och gilla oss på direkten.

Tipsa gärna om vårt nyhetsbrev ‐ här kommer du till vår prenumerationslänk.
I nyhetsbreven kommer du att få en samlad information om aktuella skånska skogliga
frågor. Sprid det gärna vidare till vänner, bekanta, kolleger och mera medlemmar runtom i
Skåne.

KONTAKT

Åke Högman, kommunikatör
ake@sbbs.se

Kristina Larsson, administratör
kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se

010‐224 14 53
Läs hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter Klicka här för att avregistrera din adress
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Hej!
Sköna maj lider mot ett sprudlande juni. I detta nyhetsbrev kan vi berätta att en av våra priorietrade aktiviteter går av
stapeln den 26 maj. Digital träbyggnadskonferens. Det och mycket mer i månadens Nyhetsbrev från oss på Skånsk
skogsstrategi.

Innehåll:

• Träbyggnadsseminariet ‐ anmäl dig idag.
• Lär dig mer ‐ vi samlar smarta publikationer på vår webb.
• Mångbruket i skogen ‐ Jenny Fröberg berättar om projektet Skogens kraft.
• Skogsbruk med flera mål ‐ vi intervjuar Örjan Grönlund som forskar på SLU och Skogforsk.
• Var med och fyll på vår gemensamma kalender! Skogliga frågor i Skåne.
• Följ oss!

Vi hoppas du får en fin läsupplevelse!

Läs mer och anmäl dig här!

Välkommen till ett späckat digitalt
träbyggnadsseminarium på onsdag 26/5
10.00‐12.00.
Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad och arrangerar nu på
onsdag 26/5 ett träbyggnadsseminarium mellan 10.00‐12.00.

Föreningen Trästads verksamhet syftar till att stimulera till ökad samverkan i
träbyggnadsfrågor mellan offentliga beslutsfattare och beställare, näringslivets
entreprenörer, samt stimulera till ökade resurser för forskning och utbildning.

Anna Marke som inviger seminariet är ordförande i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi:
– Strategins yttersta syfte är att aktivt förvalta och utveckla det skånska gröna guldet, det
gör vi genom nitton insatsområden och cirka sjuttio aktiviteter. Träbyggnadsseminariet är
en av dem och en aktivitet som vi tror kan intressera väldigt många.

Moderator: Jessica Becker, föreningen Trästad

Program:
10.00 Inledning Ann Marke, ordförande, styrgruppen för Skånsk skogsstrategi
10.05 Industriellt byggande i trä Jessica Becker, föreningen Trästad
10.25 Malmö stads klimatneutralt byggande 2030 Josephine Nellerup, Malmö stad
10.45 Växjös träbyggnadsstrategi, utmaningar och möjligheter
Olivia Thim, näringslivsutvecklare, Växjö kommun
11.05 Varbergs träbyggnadsstrategi Wood First processtöd
11.25 Cederhusen i Stockholm Anna Ervast Öberg, projektledare Veidekke
11.45 Key Note: Andrew Waugh – Waugh Thiselton Architects, London
12.05 Frågor och avslutande diskussion
12.15 Slut

Arrangör: Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad.
Seminariet kommer att spelas in och kommer sedan att kunna ses på vår webb samt vår
Youtube‐kanal Skånsk skogsstrategi

Du hittar publikationerna på vår webbplats Skånsk skogsstrategi

Lär dig mer!
En av våra insatser syftas till att "Öka kännedom om skogens, skogsbrukets och
skogsnäringens betydlese för samhället". Och ett led i detta är att lyfta upp tre
bra, värdefulla smarta publikationer från våra organisatiner i styrgruppen.

Först ut är Naturskyddsföreningen och Skogforsk som berikar oss med tre bra
publikationer vardera. Tackar!

Naturskyddsföreningens publikationer ‐ Lär dig mer!
Skogforsks publikationer ‐ Lär dig mer!

Läs hela artikeln på vår webbplats

Mångbruket i skogen
Ett av den fem fokusområdena i Nationella skogsprogrammet lyder: ”Mångbruk
av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.” Med initiativet Skogens
Kraft ska det småskaliga företagandet med skogen som bas stärkas för
mångbrukare i Gotlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Jenny Fröberg
är projektledare.

Hur uppstod projektet?
– Mångbruksföretagen saknar idag stöd och strukturer för långsiktig utveckling,
kompetensutveckling och innovation. Mångbrukarna identifieras inte som en egen
bransch, omfattas inte av någon statistik, är inte organiserade och har inte tillgång till
några företags‐ och innovationsstödjande miljöer ﴾det finns dock undantag﴿. En
mångbrukare är oftast en småföretagare som kombinerar olika verksamheter med
traditionellt skogsbruk. Det kan handla om småskalig träförädling, naturturism,
livsmedelsproduktion och/eller olika ekosystemtjänster. Mångbrukaren kan vara
skogsägare men behöver inte vara det och kan då bedriva affärsverksamhet på annans
mark, i dessa fall uppmuntrar vi till att det finns ett avtal mellan mångbrukaren och
markägaren.

Vilka står bakom?
– Finansiärerna är Europeiska regionala utvecklingsfonden, LRF, Region Gotland, Region
Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. LRF är projektägare. I
styrgruppen sitter representanter från LRF Sydost/Jönköping, LRF Gotland, Södra,
Mellanskog, Destination Småland, RISE, Smålands trä‐ och skogsstrategier.

Vem vänder ni er till?
– Befintliga mångbrukare och potentiella mångbrukare med skogen som bas som vill
utveckla sitt företagande och förverkliga sina skogliga affärsidéer.

Hur såg inledningsfasen ut?
– Uppstartsfasen har varit lång och delvis lite utmanande utifrån pandemin. Under
inledningen är det många olika delar som ska falla på plats såsom organisering,
kommunikation och planering, vilket ofta tar lite längre tid än beräknat. Under sommaren
2020 genomförde vi sex fysiska uppstartsträffar utomhus där vi informerade om projektet
och dess möjligheter att engagera sig i projektet. Under hösten fick vi dessvärre ställa in
en planerad studieresa och ett mångbrukskonvent. Därefter tänkte vi om och har under
2021 genomfört månadsvisa digitala kunskapsseminarium med olika teman. Därtill har
mycket arbete lagts på att arbeta med vårt arbete med kunskapsöverföring, där vi bygger
upp en struktur där mångbrukare lär andra mångbrukare; mångbrukare med djup
kunskap och erfarenhet ﴾demogårdar﴿ delar med sig av detta till andra mångbrukare.
Dessa aktiviteter med kunskapsöverföring hoppas vi på att kunna börja genomföra under
juni månad.

Vad har mångbruket för utmaningar?
– Mångbrukarna är en heterogen grupp när det gäller till exempel verksamhetsinriktning,
erfarenhet och storlek på företag, vilket både är en utmaning och en möjlighet.

Vilka är möjligheterna?
– Mångbruk är väldigt aktuellt just nu utifrån att det finns en stor efterfrågan på
spårbarhet, det lokala och det genuina. Det finns flera initiativ på gång runt om i landet
kring mångbruk kopplat till de regionala skogsprogrammen.

Ett gott exempel, eller ett par?
– Ta gärna en titt på vår mångbrukskarta eller de intervjuer som finns på vår webbplats.

På webbsidan skriver ni ” En skogens mångbrukare är en småföretagare” kan man
tänka att mångbruk kan ske mer storskaligt?
– Småföretagare kan per definition ha upp till 49 anställda, så det behöver inte vara
mikroföretag. I många fall så är det enmansföretag eller mindre företag med ett fåtal
anställda.

Hur ser det här året ut för er del?
– Månadsvisa kunskapsseminarium ﴾uppehåll jun‐aug﴿, aktiviteter med
kunskapsöverföring påbörjas under sommaren och fortsätter därefter året ut,
mångbrukskonvent planeras till september och förhoppningsvis studieresor under hösten
men det beror på pandemiläget.

Text: Åke Högman

Läs hela artikeln på vår webbplats

Skogsbruk med flera mål
Hur bedrivs skogsbruk med flera mål i Sverige idag? Att åskådliggöra detta har
varit huvudsyftet för Örjan Grönlunds doktorsarbete vid SLU och Skogforsk. Han
har tittat på vad som kan främja en fortsatt utveckling för den typen av
skogsbruk, vad som hämmar och hur det hur det konventionella skogsbrukets
kunskaper om avverkning kan tillämpas i ett skogsbruk med flera mål.

Vilken är din definition av ett skogsbruk med flera mål?
– Jag skulle nog anse att jag är ganska generös i min definition. Jag använder mig av
begreppet skogsbruk med flera mål som ett sätt att identifiera skogsbruk som inte enbart
fokuserar på ekonomiska värden skapade av försäljning av virke. Jag tänker mycket i
termer av ekosystemtjänster, vilket också är ett begrepp som kan definieras på flera sätt
men jag föredrar definitionen ”nyttor som människor får från ekosystem”.

– Mitt synsätt på skogsbruk med flera mål ﴾gynnande av flera ekosystemtjänster﴿ gör att
även skogsbruk som enbart syftar till att gynna en enda ekosystemtjänst blir skogsbruk
med flera mål, förutsatt att det gäller något annat än produktion av virke. Jag vill helt
enkelt poängtera att skogsbruk med flera mål är något annat än det dominerande, och
det som vi är som allra mest vana att tänka på.

Hur blev du intresserad av ämnet?
– Jag började fundera på naturvårdande skötsel. Och kopplat till det fastnade jag för
frågan om att det inte utförs i den omfattning som vore önskvärt för att bibehålla de
värden som finns inom områden som identifierats behöva naturvårdande skötsel. När jag
tänkte ett varv till på det fastnade jag för det faktum att naturvårdande skötsel borde
kunna vara en betydande källa till virke. Alltså borde vi kunna, om allt görs på rätt sätt
med rätt motiv, kunna gynna naturvården och samtidigt leverera virke till industrin. Men
det blir inte av!

Hur har du gått tillväga?
– Utifrån mina inledande egna funderingar började jag höra mig för bland kollegor inom
forskningen för att förstå hur mycket detta hade kartlagts. Men när jag inte blev riktigt
nöjd, det fanns mycket som vi inte visste, tog jag det vidare till de som arbetar med dessa
frågor i Sverige. Det var både maskinförare och tjänstemän på både skogsföretag och
myndigheter, för att försöka förstå vad som ligger bakom den situation vi befinner oss i.
Och efter att ha lagt ansenlig energi på att försöka kartlägga problemet har jag också
försökt formulera idéer på hur vi kan lösa det.

Vilka utmaningar har ditt doktorsarbete visat på?
– Naturvårdande skötsel betraktar jag som en, viktig, del av skogsbruk med flera mål. Och
utmaningen för mycket av det skogsbruk som inte enbart drivs av intäkter från försäljning
av virke är att formulera mål för brukandet. Och vad som är ännu svårare är att veta om
målen är vettiga och om de i slutändan har uppnåtts., hur ska det mätas? I Sverige har vi
under lång tid arbetat upp system för att utforma och följa upp brukande som syftar till
att sälja virke, vi vet ganska bra vad vi håller på med och vad vi kan vänta oss av det. När
det gäller skogsbruk med flera mål är det betydligt svårare, vi saknar i ärlighetens namn
tydliga belägg för det mesta. Med det inte sagt att vi famlar i blindo, men i många frågor
är det svårt att uttala sig med säkerhet.

Vilka möjligheter?
– Det som slagit mig är det stora engagemang som finns för dessa frågor inom
skogsbruket. Jag var lite orolig att naturvård och alternativa former för brukande enbart
skulle upplevas som något som ställer till det i den ordinarie verksamheten. Men det finns
verkligen en stor nyfikenhet och ett stort engagemang i alla de delar av skogsbruket som
jag kommit i kontakt med.

En viktig fråga är hur det konventionella skogsbrukets kunskaper om avverkning
kan tillämpas i ett skogsbruk med flera mål. Vad har du kommit fram till här?
– Där vill jag verkligen trycka på att det i väldigt stor utsträckning går att överföra
kunskap från konventionella åtgärder till åtgärder som har andra mål. I de flesta fall
handlar åtgärder i skogsbruk med flera mål om att avverka, fler eller färre, relativt stora
träd. De som arbetar i skogen är väldigt kunniga och intresserade. Om det kommer en
uppdragsgivare som kan förklara vad de vill uppnå så tror jag att ett avverkningslag med
skördare och skotare i de allra flesta fallen är det bästa medlet för att uppnå dessa mål.
Utmaningen är, som jag var inne på tidigare, att formulera målen.

Kan man säga att skogsbruk med flera mål till viss del är detsamma som
mångbruk?
– Det kanske låter vanvördigt och en aning icke‐akademiskt men jag gör inte så stor
skillnad på begreppen. Jag skulle också kunna uttrycka det som att jag är så pass formad
av det akademiska att jag knappt tycker det blir intressant att diskutera ett begrepp
förrän jag fått höra hur dessa begrepp definieras av den som vill diskutera dem. Jag är
exempelvis medveten om att min definition av skogsbruk med flera mål inte är den enda.
Men jag försöker att vara noggrann med att inte använda begreppet på ett sätt som
upplevs som allt för vilseledande. Vissa begrepp har nästan känslomässiga kopplingar för
vissa, vilket påverkar hur de upplevs. Mångbruk är för mig ett ord som hunnit gå så pass
många varv i debatten att det väcker onödigt mycket känslor, positiva för vissa men
negativa för andra. Och jag kan tycka att ordet tynger mer på ekonomiska värden, må
hända skapade genom annat än virke, än vad jag tänker på när jag använder begreppet
skogsbruk med flera mål.

Text: Åke Högman

Vårens händelser i vår gemensamma skogskalender
Det ljusnar i pandemins spår och kanske vi snart kan arrangera
fysiska träffar igen!?
Och då ska dessa aktiviteter så klart läggas in i vår gemensamma
kalender. Ett av våra syften är nämligen just att få vara en
gemensam plattform där alla med skånsk skoglig koppling kan få
plats, synas och mötas.

Så fortsätt att tipsa oss om kurser och aktiviteter och glöm inte att
gå in och välja och vraka bland all kompetensutveckling som
samlats på Skånsk skogsstrategis kalendersida!

> Här kommer du till vårt kalendarie

Följ oss!
Vill du följa oss på facebook så gå in på @skanskskog och gilla oss på direkten.

Tipsa gärna om vårt nyhetsbrev ‐ här kommer du till vår prenumerationslänk.
I nyhetsbreven kommer du att få en samlad information om aktuella skånska skogliga
frågor. Sprid det gärna vidare till vänner, bekanta, kolleger och mera medlemmar runtom i
Skåne.

KONTAKT

Åke Högman, kommunikatör
ake@sbbs.se

Kristina Larsson, administratör
kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se

010‐224 14 53
Läs hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter Klicka här för att avregistrera din adress
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Hej!
Sköna maj lider mot ett sprudlande juni. I detta nyhetsbrev kan vi berätta att en av våra priorietrade aktiviteter går av
stapeln den 26 maj. Digital träbyggnadskonferens. Det och mycket mer i månadens Nyhetsbrev från oss på Skånsk
skogsstrategi.

Innehåll:

• Träbyggnadsseminariet ‐ anmäl dig idag.
• Lär dig mer ‐ vi samlar smarta publikationer på vår webb.
• Mångbruket i skogen ‐ Jenny Fröberg berättar om projektet Skogens kraft.
• Skogsbruk med flera mål ‐ vi intervjuar Örjan Grönlund som forskar på SLU och Skogforsk.
• Var med och fyll på vår gemensamma kalender! Skogliga frågor i Skåne.
• Följ oss!

Vi hoppas du får en fin läsupplevelse!

Läs mer och anmäl dig här!

Välkommen till ett späckat digitalt
träbyggnadsseminarium på onsdag 26/5
10.00‐12.00.
Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad och arrangerar nu på
onsdag 26/5 ett träbyggnadsseminarium mellan 10.00‐12.00.

Föreningen Trästads verksamhet syftar till att stimulera till ökad samverkan i
träbyggnadsfrågor mellan offentliga beslutsfattare och beställare, näringslivets
entreprenörer, samt stimulera till ökade resurser för forskning och utbildning.

Anna Marke som inviger seminariet är ordförande i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi:
– Strategins yttersta syfte är att aktivt förvalta och utveckla det skånska gröna guldet, det
gör vi genom nitton insatsområden och cirka sjuttio aktiviteter. Träbyggnadsseminariet är
en av dem och en aktivitet som vi tror kan intressera väldigt många.

Moderator: Jessica Becker, föreningen Trästad

Program:
10.00 Inledning Ann Marke, ordförande, styrgruppen för Skånsk skogsstrategi
10.05 Industriellt byggande i trä Jessica Becker, föreningen Trästad
10.25 Malmö stads klimatneutralt byggande 2030 Josephine Nellerup, Malmö stad
10.45 Växjös träbyggnadsstrategi, utmaningar och möjligheter
Olivia Thim, näringslivsutvecklare, Växjö kommun
11.05 Varbergs träbyggnadsstrategi Wood First processtöd
11.25 Cederhusen i Stockholm Anna Ervast Öberg, projektledare Veidekke
11.45 Key Note: Andrew Waugh – Waugh Thiselton Architects, London
12.05 Frågor och avslutande diskussion
12.15 Slut

Arrangör: Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad.
Seminariet kommer att spelas in och kommer sedan att kunna ses på vår webb samt vår
Youtube‐kanal Skånsk skogsstrategi

Du hittar publikationerna på vår webbplats Skånsk skogsstrategi

Lär dig mer!
En av våra insatser syftas till att "Öka kännedom om skogens, skogsbrukets och
skogsnäringens betydlese för samhället". Och ett led i detta är att lyfta upp tre
bra, värdefulla smarta publikationer från våra organisatiner i styrgruppen.

Först ut är Naturskyddsföreningen och Skogforsk som berikar oss med tre bra
publikationer vardera. Tackar!

Naturskyddsföreningens publikationer ‐ Lär dig mer!
Skogforsks publikationer ‐ Lär dig mer!

Läs hela artikeln på vår webbplats

Mångbruket i skogen
Ett av den fem fokusområdena i Nationella skogsprogrammet lyder: ”Mångbruk
av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.” Med initiativet Skogens
Kraft ska det småskaliga företagandet med skogen som bas stärkas för
mångbrukare i Gotlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Jenny Fröberg
är projektledare.

Hur uppstod projektet?
– Mångbruksföretagen saknar idag stöd och strukturer för långsiktig utveckling,
kompetensutveckling och innovation. Mångbrukarna identifieras inte som en egen
bransch, omfattas inte av någon statistik, är inte organiserade och har inte tillgång till
några företags‐ och innovationsstödjande miljöer ﴾det finns dock undantag﴿. En
mångbrukare är oftast en småföretagare som kombinerar olika verksamheter med
traditionellt skogsbruk. Det kan handla om småskalig träförädling, naturturism,
livsmedelsproduktion och/eller olika ekosystemtjänster. Mångbrukaren kan vara
skogsägare men behöver inte vara det och kan då bedriva affärsverksamhet på annans
mark, i dessa fall uppmuntrar vi till att det finns ett avtal mellan mångbrukaren och
markägaren.

Vilka står bakom?
– Finansiärerna är Europeiska regionala utvecklingsfonden, LRF, Region Gotland, Region
Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. LRF är projektägare. I
styrgruppen sitter representanter från LRF Sydost/Jönköping, LRF Gotland, Södra,
Mellanskog, Destination Småland, RISE, Smålands trä‐ och skogsstrategier.

Vem vänder ni er till?
– Befintliga mångbrukare och potentiella mångbrukare med skogen som bas som vill
utveckla sitt företagande och förverkliga sina skogliga affärsidéer.

Hur såg inledningsfasen ut?
– Uppstartsfasen har varit lång och delvis lite utmanande utifrån pandemin. Under
inledningen är det många olika delar som ska falla på plats såsom organisering,
kommunikation och planering, vilket ofta tar lite längre tid än beräknat. Under sommaren
2020 genomförde vi sex fysiska uppstartsträffar utomhus där vi informerade om projektet
och dess möjligheter att engagera sig i projektet. Under hösten fick vi dessvärre ställa in
en planerad studieresa och ett mångbrukskonvent. Därefter tänkte vi om och har under
2021 genomfört månadsvisa digitala kunskapsseminarium med olika teman. Därtill har
mycket arbete lagts på att arbeta med vårt arbete med kunskapsöverföring, där vi bygger
upp en struktur där mångbrukare lär andra mångbrukare; mångbrukare med djup
kunskap och erfarenhet ﴾demogårdar﴿ delar med sig av detta till andra mångbrukare.
Dessa aktiviteter med kunskapsöverföring hoppas vi på att kunna börja genomföra under
juni månad.

Vad har mångbruket för utmaningar?
– Mångbrukarna är en heterogen grupp när det gäller till exempel verksamhetsinriktning,
erfarenhet och storlek på företag, vilket både är en utmaning och en möjlighet.

Vilka är möjligheterna?
– Mångbruk är väldigt aktuellt just nu utifrån att det finns en stor efterfrågan på
spårbarhet, det lokala och det genuina. Det finns flera initiativ på gång runt om i landet
kring mångbruk kopplat till de regionala skogsprogrammen.

Ett gott exempel, eller ett par?
– Ta gärna en titt på vår mångbrukskarta eller de intervjuer som finns på vår webbplats.

På webbsidan skriver ni ” En skogens mångbrukare är en småföretagare” kan man
tänka att mångbruk kan ske mer storskaligt?
– Småföretagare kan per definition ha upp till 49 anställda, så det behöver inte vara
mikroföretag. I många fall så är det enmansföretag eller mindre företag med ett fåtal
anställda.

Hur ser det här året ut för er del?
– Månadsvisa kunskapsseminarium ﴾uppehåll jun‐aug﴿, aktiviteter med
kunskapsöverföring påbörjas under sommaren och fortsätter därefter året ut,
mångbrukskonvent planeras till september och förhoppningsvis studieresor under hösten
men det beror på pandemiläget.

Text: Åke Högman

Läs hela artikeln på vår webbplats

Skogsbruk med flera mål
Hur bedrivs skogsbruk med flera mål i Sverige idag? Att åskådliggöra detta har
varit huvudsyftet för Örjan Grönlunds doktorsarbete vid SLU och Skogforsk. Han
har tittat på vad som kan främja en fortsatt utveckling för den typen av
skogsbruk, vad som hämmar och hur det hur det konventionella skogsbrukets
kunskaper om avverkning kan tillämpas i ett skogsbruk med flera mål.

Vilken är din definition av ett skogsbruk med flera mål?
– Jag skulle nog anse att jag är ganska generös i min definition. Jag använder mig av
begreppet skogsbruk med flera mål som ett sätt att identifiera skogsbruk som inte enbart
fokuserar på ekonomiska värden skapade av försäljning av virke. Jag tänker mycket i
termer av ekosystemtjänster, vilket också är ett begrepp som kan definieras på flera sätt
men jag föredrar definitionen ”nyttor som människor får från ekosystem”.

– Mitt synsätt på skogsbruk med flera mål ﴾gynnande av flera ekosystemtjänster﴿ gör att
även skogsbruk som enbart syftar till att gynna en enda ekosystemtjänst blir skogsbruk
med flera mål, förutsatt att det gäller något annat än produktion av virke. Jag vill helt
enkelt poängtera att skogsbruk med flera mål är något annat än det dominerande, och
det som vi är som allra mest vana att tänka på.

Hur blev du intresserad av ämnet?
– Jag började fundera på naturvårdande skötsel. Och kopplat till det fastnade jag för
frågan om att det inte utförs i den omfattning som vore önskvärt för att bibehålla de
värden som finns inom områden som identifierats behöva naturvårdande skötsel. När jag
tänkte ett varv till på det fastnade jag för det faktum att naturvårdande skötsel borde
kunna vara en betydande källa till virke. Alltså borde vi kunna, om allt görs på rätt sätt
med rätt motiv, kunna gynna naturvården och samtidigt leverera virke till industrin. Men
det blir inte av!

Hur har du gått tillväga?
– Utifrån mina inledande egna funderingar började jag höra mig för bland kollegor inom
forskningen för att förstå hur mycket detta hade kartlagts. Men när jag inte blev riktigt
nöjd, det fanns mycket som vi inte visste, tog jag det vidare till de som arbetar med dessa
frågor i Sverige. Det var både maskinförare och tjänstemän på både skogsföretag och
myndigheter, för att försöka förstå vad som ligger bakom den situation vi befinner oss i.
Och efter att ha lagt ansenlig energi på att försöka kartlägga problemet har jag också
försökt formulera idéer på hur vi kan lösa det.

Vilka utmaningar har ditt doktorsarbete visat på?
– Naturvårdande skötsel betraktar jag som en, viktig, del av skogsbruk med flera mål. Och
utmaningen för mycket av det skogsbruk som inte enbart drivs av intäkter från försäljning
av virke är att formulera mål för brukandet. Och vad som är ännu svårare är att veta om
målen är vettiga och om de i slutändan har uppnåtts., hur ska det mätas? I Sverige har vi
under lång tid arbetat upp system för att utforma och följa upp brukande som syftar till
att sälja virke, vi vet ganska bra vad vi håller på med och vad vi kan vänta oss av det. När
det gäller skogsbruk med flera mål är det betydligt svårare, vi saknar i ärlighetens namn
tydliga belägg för det mesta. Med det inte sagt att vi famlar i blindo, men i många frågor
är det svårt att uttala sig med säkerhet.

Vilka möjligheter?
– Det som slagit mig är det stora engagemang som finns för dessa frågor inom
skogsbruket. Jag var lite orolig att naturvård och alternativa former för brukande enbart
skulle upplevas som något som ställer till det i den ordinarie verksamheten. Men det finns
verkligen en stor nyfikenhet och ett stort engagemang i alla de delar av skogsbruket som
jag kommit i kontakt med.

En viktig fråga är hur det konventionella skogsbrukets kunskaper om avverkning
kan tillämpas i ett skogsbruk med flera mål. Vad har du kommit fram till här?
– Där vill jag verkligen trycka på att det i väldigt stor utsträckning går att överföra
kunskap från konventionella åtgärder till åtgärder som har andra mål. I de flesta fall
handlar åtgärder i skogsbruk med flera mål om att avverka, fler eller färre, relativt stora
träd. De som arbetar i skogen är väldigt kunniga och intresserade. Om det kommer en
uppdragsgivare som kan förklara vad de vill uppnå så tror jag att ett avverkningslag med
skördare och skotare i de allra flesta fallen är det bästa medlet för att uppnå dessa mål.
Utmaningen är, som jag var inne på tidigare, att formulera målen.

Kan man säga att skogsbruk med flera mål till viss del är detsamma som
mångbruk?
– Det kanske låter vanvördigt och en aning icke‐akademiskt men jag gör inte så stor
skillnad på begreppen. Jag skulle också kunna uttrycka det som att jag är så pass formad
av det akademiska att jag knappt tycker det blir intressant att diskutera ett begrepp
förrän jag fått höra hur dessa begrepp definieras av den som vill diskutera dem. Jag är
exempelvis medveten om att min definition av skogsbruk med flera mål inte är den enda.
Men jag försöker att vara noggrann med att inte använda begreppet på ett sätt som
upplevs som allt för vilseledande. Vissa begrepp har nästan känslomässiga kopplingar för
vissa, vilket påverkar hur de upplevs. Mångbruk är för mig ett ord som hunnit gå så pass
många varv i debatten att det väcker onödigt mycket känslor, positiva för vissa men
negativa för andra. Och jag kan tycka att ordet tynger mer på ekonomiska värden, må
hända skapade genom annat än virke, än vad jag tänker på när jag använder begreppet
skogsbruk med flera mål.

Text: Åke Högman

Vårens händelser i vår gemensamma skogskalender
Det ljusnar i pandemins spår och kanske vi snart kan arrangera
fysiska träffar igen!?
Och då ska dessa aktiviteter så klart läggas in i vår gemensamma
kalender. Ett av våra syften är nämligen just att få vara en
gemensam plattform där alla med skånsk skoglig koppling kan få
plats, synas och mötas.

Så fortsätt att tipsa oss om kurser och aktiviteter och glöm inte att
gå in och välja och vraka bland all kompetensutveckling som
samlats på Skånsk skogsstrategis kalendersida!

> Här kommer du till vårt kalendarie

Följ oss!
Vill du följa oss på facebook så gå in på @skanskskog och gilla oss på direkten.

Tipsa gärna om vårt nyhetsbrev ‐ här kommer du till vår prenumerationslänk.
I nyhetsbreven kommer du att få en samlad information om aktuella skånska skogliga
frågor. Sprid det gärna vidare till vänner, bekanta, kolleger och mera medlemmar runtom i
Skåne.

KONTAKT

Åke Högman, kommunikatör
ake@sbbs.se

Kristina Larsson, administratör
kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se

010‐224 14 53
Läs hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter Klicka här för att avregistrera din adress
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Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Hej!
Sköna maj lider mot ett sprudlande juni. I detta nyhetsbrev kan vi berätta att en av våra priorietrade aktiviteter går av
stapeln den 26 maj. Digital träbyggnadskonferens. Det och mycket mer i månadens Nyhetsbrev från oss på Skånsk
skogsstrategi.

Innehåll:

• Träbyggnadsseminariet ‐ anmäl dig idag.
• Lär dig mer ‐ vi samlar smarta publikationer på vår webb.
• Mångbruket i skogen ‐ Jenny Fröberg berättar om projektet Skogens kraft.
• Skogsbruk med flera mål ‐ vi intervjuar Örjan Grönlund som forskar på SLU och Skogforsk.
• Var med och fyll på vår gemensamma kalender! Skogliga frågor i Skåne.
• Följ oss!

Vi hoppas du får en fin läsupplevelse!

Läs mer och anmäl dig här!

Välkommen till ett späckat digitalt
träbyggnadsseminarium på onsdag 26/5
10.00‐12.00.
Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad och arrangerar nu på
onsdag 26/5 ett träbyggnadsseminarium mellan 10.00‐12.00.

Föreningen Trästads verksamhet syftar till att stimulera till ökad samverkan i
träbyggnadsfrågor mellan offentliga beslutsfattare och beställare, näringslivets
entreprenörer, samt stimulera till ökade resurser för forskning och utbildning.

Anna Marke som inviger seminariet är ordförande i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi:
– Strategins yttersta syfte är att aktivt förvalta och utveckla det skånska gröna guldet, det
gör vi genom nitton insatsområden och cirka sjuttio aktiviteter. Träbyggnadsseminariet är
en av dem och en aktivitet som vi tror kan intressera väldigt många.

Moderator: Jessica Becker, föreningen Trästad

Program:
10.00 Inledning Ann Marke, ordförande, styrgruppen för Skånsk skogsstrategi
10.05 Industriellt byggande i trä Jessica Becker, föreningen Trästad
10.25 Malmö stads klimatneutralt byggande 2030 Josephine Nellerup, Malmö stad
10.45 Växjös träbyggnadsstrategi, utmaningar och möjligheter
Olivia Thim, näringslivsutvecklare, Växjö kommun
11.05 Varbergs träbyggnadsstrategi Wood First processtöd
11.25 Cederhusen i Stockholm Anna Ervast Öberg, projektledare Veidekke
11.45 Key Note: Andrew Waugh – Waugh Thiselton Architects, London
12.05 Frågor och avslutande diskussion
12.15 Slut

Arrangör: Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad.
Seminariet kommer att spelas in och kommer sedan att kunna ses på vår webb samt vår
Youtube‐kanal Skånsk skogsstrategi

Du hittar publikationerna på vår webbplats Skånsk skogsstrategi

Lär dig mer!
En av våra insatser syftas till att "Öka kännedom om skogens, skogsbrukets och
skogsnäringens betydlese för samhället". Och ett led i detta är att lyfta upp tre
bra, värdefulla smarta publikationer från våra organisatiner i styrgruppen.

Först ut är Naturskyddsföreningen och Skogforsk som berikar oss med tre bra
publikationer vardera. Tackar!

Naturskyddsföreningens publikationer ‐ Lär dig mer!
Skogforsks publikationer ‐ Lär dig mer!

Läs hela artikeln på vår webbplats

Mångbruket i skogen
Ett av den fem fokusområdena i Nationella skogsprogrammet lyder: ”Mångbruk
av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.” Med initiativet Skogens
Kraft ska det småskaliga företagandet med skogen som bas stärkas för
mångbrukare i Gotlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Jenny Fröberg
är projektledare.

Hur uppstod projektet?
– Mångbruksföretagen saknar idag stöd och strukturer för långsiktig utveckling,
kompetensutveckling och innovation. Mångbrukarna identifieras inte som en egen
bransch, omfattas inte av någon statistik, är inte organiserade och har inte tillgång till
några företags‐ och innovationsstödjande miljöer ﴾det finns dock undantag﴿. En
mångbrukare är oftast en småföretagare som kombinerar olika verksamheter med
traditionellt skogsbruk. Det kan handla om småskalig träförädling, naturturism,
livsmedelsproduktion och/eller olika ekosystemtjänster. Mångbrukaren kan vara
skogsägare men behöver inte vara det och kan då bedriva affärsverksamhet på annans
mark, i dessa fall uppmuntrar vi till att det finns ett avtal mellan mångbrukaren och
markägaren.

Vilka står bakom?
– Finansiärerna är Europeiska regionala utvecklingsfonden, LRF, Region Gotland, Region
Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. LRF är projektägare. I
styrgruppen sitter representanter från LRF Sydost/Jönköping, LRF Gotland, Södra,
Mellanskog, Destination Småland, RISE, Smålands trä‐ och skogsstrategier.

Vem vänder ni er till?
– Befintliga mångbrukare och potentiella mångbrukare med skogen som bas som vill
utveckla sitt företagande och förverkliga sina skogliga affärsidéer.

Hur såg inledningsfasen ut?
– Uppstartsfasen har varit lång och delvis lite utmanande utifrån pandemin. Under
inledningen är det många olika delar som ska falla på plats såsom organisering,
kommunikation och planering, vilket ofta tar lite längre tid än beräknat. Under sommaren
2020 genomförde vi sex fysiska uppstartsträffar utomhus där vi informerade om projektet
och dess möjligheter att engagera sig i projektet. Under hösten fick vi dessvärre ställa in
en planerad studieresa och ett mångbrukskonvent. Därefter tänkte vi om och har under
2021 genomfört månadsvisa digitala kunskapsseminarium med olika teman. Därtill har
mycket arbete lagts på att arbeta med vårt arbete med kunskapsöverföring, där vi bygger
upp en struktur där mångbrukare lär andra mångbrukare; mångbrukare med djup
kunskap och erfarenhet ﴾demogårdar﴿ delar med sig av detta till andra mångbrukare.
Dessa aktiviteter med kunskapsöverföring hoppas vi på att kunna börja genomföra under
juni månad.

Vad har mångbruket för utmaningar?
– Mångbrukarna är en heterogen grupp när det gäller till exempel verksamhetsinriktning,
erfarenhet och storlek på företag, vilket både är en utmaning och en möjlighet.

Vilka är möjligheterna?
– Mångbruk är väldigt aktuellt just nu utifrån att det finns en stor efterfrågan på
spårbarhet, det lokala och det genuina. Det finns flera initiativ på gång runt om i landet
kring mångbruk kopplat till de regionala skogsprogrammen.

Ett gott exempel, eller ett par?
– Ta gärna en titt på vår mångbrukskarta eller de intervjuer som finns på vår webbplats.

På webbsidan skriver ni ” En skogens mångbrukare är en småföretagare” kan man
tänka att mångbruk kan ske mer storskaligt?
– Småföretagare kan per definition ha upp till 49 anställda, så det behöver inte vara
mikroföretag. I många fall så är det enmansföretag eller mindre företag med ett fåtal
anställda.

Hur ser det här året ut för er del?
– Månadsvisa kunskapsseminarium ﴾uppehåll jun‐aug﴿, aktiviteter med
kunskapsöverföring påbörjas under sommaren och fortsätter därefter året ut,
mångbrukskonvent planeras till september och förhoppningsvis studieresor under hösten
men det beror på pandemiläget.

Text: Åke Högman

Läs hela artikeln på vår webbplats

Skogsbruk med flera mål
Hur bedrivs skogsbruk med flera mål i Sverige idag? Att åskådliggöra detta har
varit huvudsyftet för Örjan Grönlunds doktorsarbete vid SLU och Skogforsk. Han
har tittat på vad som kan främja en fortsatt utveckling för den typen av
skogsbruk, vad som hämmar och hur det hur det konventionella skogsbrukets
kunskaper om avverkning kan tillämpas i ett skogsbruk med flera mål.

Vilken är din definition av ett skogsbruk med flera mål?
– Jag skulle nog anse att jag är ganska generös i min definition. Jag använder mig av
begreppet skogsbruk med flera mål som ett sätt att identifiera skogsbruk som inte enbart
fokuserar på ekonomiska värden skapade av försäljning av virke. Jag tänker mycket i
termer av ekosystemtjänster, vilket också är ett begrepp som kan definieras på flera sätt
men jag föredrar definitionen ”nyttor som människor får från ekosystem”.

– Mitt synsätt på skogsbruk med flera mål ﴾gynnande av flera ekosystemtjänster﴿ gör att
även skogsbruk som enbart syftar till att gynna en enda ekosystemtjänst blir skogsbruk
med flera mål, förutsatt att det gäller något annat än produktion av virke. Jag vill helt
enkelt poängtera att skogsbruk med flera mål är något annat än det dominerande, och
det som vi är som allra mest vana att tänka på.

Hur blev du intresserad av ämnet?
– Jag började fundera på naturvårdande skötsel. Och kopplat till det fastnade jag för
frågan om att det inte utförs i den omfattning som vore önskvärt för att bibehålla de
värden som finns inom områden som identifierats behöva naturvårdande skötsel. När jag
tänkte ett varv till på det fastnade jag för det faktum att naturvårdande skötsel borde
kunna vara en betydande källa till virke. Alltså borde vi kunna, om allt görs på rätt sätt
med rätt motiv, kunna gynna naturvården och samtidigt leverera virke till industrin. Men
det blir inte av!

Hur har du gått tillväga?
– Utifrån mina inledande egna funderingar började jag höra mig för bland kollegor inom
forskningen för att förstå hur mycket detta hade kartlagts. Men när jag inte blev riktigt
nöjd, det fanns mycket som vi inte visste, tog jag det vidare till de som arbetar med dessa
frågor i Sverige. Det var både maskinförare och tjänstemän på både skogsföretag och
myndigheter, för att försöka förstå vad som ligger bakom den situation vi befinner oss i.
Och efter att ha lagt ansenlig energi på att försöka kartlägga problemet har jag också
försökt formulera idéer på hur vi kan lösa det.

Vilka utmaningar har ditt doktorsarbete visat på?
– Naturvårdande skötsel betraktar jag som en, viktig, del av skogsbruk med flera mål. Och
utmaningen för mycket av det skogsbruk som inte enbart drivs av intäkter från försäljning
av virke är att formulera mål för brukandet. Och vad som är ännu svårare är att veta om
målen är vettiga och om de i slutändan har uppnåtts., hur ska det mätas? I Sverige har vi
under lång tid arbetat upp system för att utforma och följa upp brukande som syftar till
att sälja virke, vi vet ganska bra vad vi håller på med och vad vi kan vänta oss av det. När
det gäller skogsbruk med flera mål är det betydligt svårare, vi saknar i ärlighetens namn
tydliga belägg för det mesta. Med det inte sagt att vi famlar i blindo, men i många frågor
är det svårt att uttala sig med säkerhet.

Vilka möjligheter?
– Det som slagit mig är det stora engagemang som finns för dessa frågor inom
skogsbruket. Jag var lite orolig att naturvård och alternativa former för brukande enbart
skulle upplevas som något som ställer till det i den ordinarie verksamheten. Men det finns
verkligen en stor nyfikenhet och ett stort engagemang i alla de delar av skogsbruket som
jag kommit i kontakt med.

En viktig fråga är hur det konventionella skogsbrukets kunskaper om avverkning
kan tillämpas i ett skogsbruk med flera mål. Vad har du kommit fram till här?
– Där vill jag verkligen trycka på att det i väldigt stor utsträckning går att överföra
kunskap från konventionella åtgärder till åtgärder som har andra mål. I de flesta fall
handlar åtgärder i skogsbruk med flera mål om att avverka, fler eller färre, relativt stora
träd. De som arbetar i skogen är väldigt kunniga och intresserade. Om det kommer en
uppdragsgivare som kan förklara vad de vill uppnå så tror jag att ett avverkningslag med
skördare och skotare i de allra flesta fallen är det bästa medlet för att uppnå dessa mål.
Utmaningen är, som jag var inne på tidigare, att formulera målen.

Kan man säga att skogsbruk med flera mål till viss del är detsamma som
mångbruk?
– Det kanske låter vanvördigt och en aning icke‐akademiskt men jag gör inte så stor
skillnad på begreppen. Jag skulle också kunna uttrycka det som att jag är så pass formad
av det akademiska att jag knappt tycker det blir intressant att diskutera ett begrepp
förrän jag fått höra hur dessa begrepp definieras av den som vill diskutera dem. Jag är
exempelvis medveten om att min definition av skogsbruk med flera mål inte är den enda.
Men jag försöker att vara noggrann med att inte använda begreppet på ett sätt som
upplevs som allt för vilseledande. Vissa begrepp har nästan känslomässiga kopplingar för
vissa, vilket påverkar hur de upplevs. Mångbruk är för mig ett ord som hunnit gå så pass
många varv i debatten att det väcker onödigt mycket känslor, positiva för vissa men
negativa för andra. Och jag kan tycka att ordet tynger mer på ekonomiska värden, må
hända skapade genom annat än virke, än vad jag tänker på när jag använder begreppet
skogsbruk med flera mål.

Text: Åke Högman

Vårens händelser i vår gemensamma skogskalender
Det ljusnar i pandemins spår och kanske vi snart kan arrangera
fysiska träffar igen!?
Och då ska dessa aktiviteter så klart läggas in i vår gemensamma
kalender. Ett av våra syften är nämligen just att få vara en
gemensam plattform där alla med skånsk skoglig koppling kan få
plats, synas och mötas.

Så fortsätt att tipsa oss om kurser och aktiviteter och glöm inte att
gå in och välja och vraka bland all kompetensutveckling som
samlats på Skånsk skogsstrategis kalendersida!

> Här kommer du till vårt kalendarie

Följ oss!
Vill du följa oss på facebook så gå in på @skanskskog och gilla oss på direkten.

Tipsa gärna om vårt nyhetsbrev ‐ här kommer du till vår prenumerationslänk.
I nyhetsbreven kommer du att få en samlad information om aktuella skånska skogliga
frågor. Sprid det gärna vidare till vänner, bekanta, kolleger och mera medlemmar runtom i
Skåne.

KONTAKT
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ake@sbbs.se

Kristina Larsson, administratör
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010‐224 14 53
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