
Att värna om skogens värden  
Vad betyder skogen för dig? Mer än halva Sveriges yta är täckt av 
skog, men med dagens skogsbruksmetoder som kalhygge och 
planteringar så hotas den svenska skogen - och gränsen för hur 
mycket skog vi kan avverka är nådd. 

Kalhyggesmetoden är en metod som hotar den biologiska mångfalden. Naturliga 
biotoper huggs ner och omvandlas till odlingar av tall och gran. I dessa odlingar 
finns inte de ekosystem och livsmiljöer som hittas i de äldre naturskogarna.

Gammelskog, döda träd och flera trädslag är vanligt att hitta i naturskogar och 
dessa försvinner också i takt med att skogen avverkas. Trots den kritiska 
situationen så blir råvaran trä allt mer efterfrågad och trycket på den svenska 
skogen ökar. 


I Sverige finns drygt 4000 rödlistade arter inom växt-och djurlivet. Rödlistning är 
en sortering av arterna, där man gör en bedömning av deras tillstånd och ifall det 
finns en risk att de dör ut. Syftet med det hela är att kartlägga arterna och se 
vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation. Denna kunskap 
sammanställs i ArtDatabanken för hotade arter.


Sverige lever idag inte upp till de internationella åtagandena om att stoppa den 
pågående förlusten av biologisk mångfald. Därför behöver vi ett nytt 
ekosystembaserat skogsbruk, där politiker och skogsägare samarbetar för att 
vända denna utveckling - och för att skydda och bevara de svenska skogarna 
och allt liv som finns i dem.


Med anledning av detta så anordnade Naturskyddsföreningen Väst och 
Naturskyddsföreningen Halland en konferens på temat ”Skogens värden”. 
Konferensen hölls på Åkulla Friluftsgård mellan den 11-13 oktober och här 
samlades skogsbiologer, naturskyddare och skogsägare för att lyssna på 
intressanta föreläsningar och delta i workshops utomhus om skogen och 
klimatet. 


Detta reportage är från två av de föreläsningar som hölls under konferensen. 
”Skogsbad” med Gunilla Kabell från Solsidan och Grön Rehab, och ”Skogens 
sociala Värden och Tätortsnära skog” med Hannah Wallin från 
       

                                      



Naturskyddsföreningen, Stockholm. Det berättar också kortfattat om några av de 
föreläsningar som hölls under helgen.




Åkulla                                                                                                       


Åkulla Friluftsgård är ett utflyktsmål med hotell och restaurang, som ligger vid 
Åkulla bokskogar i Halland, i närheten av Ullared. 

Åkulla bokskogar ligger i den triangel som bildas av Varberg, Falkenberg och 
Ullared. Här finns tolv naturreservat och cirka tjugo sjöar. Med tanke på den 
rikedom av ovanliga och hotade arter som finns i området så är det ett av Sveriges 
främsta bokskogsområden.

Stuganläggningen som gästerna bodde på under konferensen ligger omgivet av 
skog och natur med utsikt över Yasjön. På baksidan av ”stora huset” finns en 
brygga med sittplatser där man kan sitta och njuta av den lugna atmosfären eller ta 
ett dopp i vattnet om man så vill det. 

       

                                      

LIVET I SKOGEN  



       

                                      

VACKER UTSIKT                                                                               

GLADA KONFERENSDELTAGARE: VIKTORIA JANOVSKIJ OCH ANN-MARIE 
LJUNGBERG  



Lördag
Skogsbad workshop 

Skogsbad, eller ”Shinrin Yoku”, kommer från Japan och betyder att ”skogsbada” 
eller ”att ta in skogsatmosfären med alla sinnen”. Det har därefter utvecklats i USA 
genom ”Forest Bathing” eller ”Forest Therapy” och kallas här i Sverige för skogsbad 
eller skogsterapi. 

På 1980-talet i Japan så ökade ohälsan i landet och då uppmärksammades det att 
människor saknade kontakt med naturen i den alltmer stressade vardagen. För att 
minska på stressrelaterade sjukdomar som till och med är dödliga (”Karoshi”), så 
inrättades hälsoparker runtom i landet. Det blev också viktigt med forskning på 
ämnet och det satsades på utbildning till skogsbadsguider. Idag finns det ett 60-tal 
hälsoparker i Japan och Shinrin Yoku har blivit ett komplement till den japanska 
sjukvården. 

       

                                      

DEN MÄKTIGA SKOGEN 



Ökar välbefinnandet 

Istället för att ”göra något” när vi går i skogen, till exempel vandra eller plocka 
svamp, så går skogsbad ut på att få en kravlös vistelse i naturen. Det handlar om 
att släppa alla eventuella krav på prestation och att ”bada” i sinnesintryck från 
skogen. Med guidens hjälp genomför deltagarna i ett skogsbad övningar som leder 
till en mer medveten närvaro, minskad stress och ett ökat välbefinnande. 

Skogsbadet på Åkulla började med att vi gick tysta i samlad trupp till skogsområdet 
vi skulle gå in i. Ingången var som en liten allé där skillnaden mellan skogens 
grönska innanför och bilvägens gråa asfalt utanför var tydlig. Vår guide Gunilla 
Kabell uppmanade oss att leta efter hösttecken och att ”känna in hösten”. Att 
skogsbada handlar om att använda alla sina sinnen och det gjorde vi när vi äntrade  
skogen.

       

                                      

EN TYST PROMENAD 



       

                                      

GUNILLA KABELL BERÄTTAR OM SKOGEN I OMRÅDET 

LETAR EFTER HÖSTTECKEN 



Som brukligt på en skogsbadsvandring så samlades vi efter en stund och tog del av 
varandras reflektioner. Vad hade deltagarna registrerat och tagit in under 
vandringen? Vad hade våra sinnen upplevt? Den som ville fick dela med sig av sina 
tankar.  

Sista övningen gick ut på att vi skulle välja ut varsitt ställe, ta ett sittunderlag och 
sätta oss på den utvalda platsen och ”bara vara” en stund i naturen. Alla deltagare 
kan nog skriva under på att det blev en betydelsefull stund  - en naturlig plats för 
rekreation och återhämtning. Efter det så bjöd Gunilla Kabell de rofyllda 
skogsbadarna på fika och vi samtalade mer ingående om skogsbad, ”Grön rehab” 
och vilken inverkan det har för oss människor. 

       

                                      

SKOGSBADARE                                                   

FIKA I DET GRÖNA                                                                   



Workshop om Skogens sociala värden

En annan workshop under lördagen handlade om Skogens sociala värden och 
Tätortsnära skog. Hannah Wallin är sakkunnig på Naturskyddsföreningen i 
Stockholm och jobbar med att bevara Skogens sociala värden och friluftsliv. Hon 
jobbar även med fortbildning för grundskolepedagoger och är också ansvarig för att 
hålla koll på att regeringens tio friluftsmål följs.

Regeringen beslutade i december 2013 om tio friluftsmål som ska följas och 
efterlevas. Detta för att friluftslivet ger oss en större naturförståelse, bättre hälsa 
och regional utveckling. Dessa mål är satta för att människor ska kunna vistas ute 
i naturen och för att med stöd av allemansrätten ha rätt att utöva friluftsliv. 

De tio friluftsmålen är: 

• Tillgänglig natur för alla 
• Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet
• Allemansrätten 
• Tillgång till natur för friluftsliv 
• Attraktiv tätortsnära natur 
• Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
• Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
• Ett rikt friluftsliv i skolan 
• God kunskap om friluftslivet 
• Friluftsliv för god folkhälsa 

Skogen och människan

Enligt Hanna Wallin så är de sociala värdena i skogen det som vi människor 
upplever i naturen, och det som vi själva skapar. Det är allt ifrån stigar, leder, 
kommunikationer, ljus och att det är röjt i skogar, men även svamp och bär. Den 
skyddsform som passar bäst för att bevara de sociala värdena är 
naturreservaten. 

Människor kommer till tätortsnära skog när de vill vistas ute i naturen. Helst vill vi 
vara i skogar som har en variation av struktur, träslag och ålder. En viss fri sikt är 
att föredra och att kunna ta sig fram relativt obehindrat. Vi mår också bra av att 
höra ljud som fågelkvitter, prasslande löv eller ett porlande vatten. 

Det råder delade meningar om vad en tätortsnära skog är, det finns alltså ingen 
officiell definition av begreppet. Den tätortsnära skogen har många värden, 
såsom sociala, biologiska, kulturella eller pedagogiska. Vissa skogsområden 
kanske inte har några värden alls men kan med en viss skötsel uppnå höga 
värden. 
       

                                      



Naturskyddsföreningens definition på tätortsnära skog är ”trädbevuxen mark med 
ett naturligt fältskikt som helt eller till större delen ligger inom eller högst tre 
kilometer utanför en tätort (räknat från tätortsgränsen)”.

       

                                      

EN PORLANDE KÄLLA                                                      

INTRESSERADE ÅHÖRARE



Föreläsning på lördag kväll 

Mikael Karlsson, skogsexpert och författare till boken ”Konsten att hugga träd och 
ha skogen kvar”, höll i en föreläsning om dagens skogsbruk och om det finns 
möjligheter att arbeta hand i hand med naturen på ett sätt som gör att vi kommer 
bort ifrån motsättningarna som finns mellan skogsbruk och miljöskydd. 

Mikael Karlsson berättade bland annat om Lübeckmodellen, som är ett alternativ 
till de skogsbruksmetoder som finns idag. Det är skogsbruk genom 
plockhuggning och naturlig föryngring där man utgår ifrån den naturliga 
skogstypen. På sikt ger detta en skiktad blandskog utan kalhyggen. Detta 
tillvägagångssätt har funnits i 25 år och startade i Lübeck då man bestämde sig 
för att ställa om sättet att bruka skogar. Det var ett samarbete mellan bland annat 
ideella naturvården och intressen för friluftslivet. 

Lübeckmodellen används idag på 400 000 hektar spritt över världen, varav cirka 
20 000 hektar i Tyskland. Denna modell innebär att man låter skogen få vara 
skog och där man bedriver skogsbruk på ett varsamt sätt som inte hämmar 
ekosystemet.  

       

                                      

MOT SKOGEN                                                  



Andra föreläsningar

Risvedengruppen

Olle Holmstrand berättade om hur Risvedengruppen arbetar med att skydda 
skogen i Risveden som är ett skogsområde med mycket höga naturvärden. Med en 
areal på 20 000 hektar är det ett av Västra Götalands största skogsområden. 

Risvedengruppen är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningens lokalföreningar  
i Alingsås, Ale och Lerum och det är cirka 10 aktiva personer som är med. Gruppen 
har funnits sen 2011 i sin nuvarande form men fanns även innan det. På grund av 
dagens skogsbruk så är stora områden i Risveden akut hotade. Man kan hjälpa till 
att skydda och bevara gammelskogen i dessa områden genom att gå in på 
naturarvet.se. Där kan man bli skogsfadder eller swisha en öronmärkt gåva. Man 
kan också trycka på ”ett klick för skogen” - där ett klick om dagen gör skillnad och 
räddar värdefull gammelskog. 

       

                                      

MIKAEL KARLSSON OM DEN NERHUGGNA SKOGEN                      

”ETT KLICK FÖR SKOGEN”

http://naturarvet.se


Ägardirektiv Svea skog

Rebecka Le Moine, politiker (MP) och biolog, har bland annat varit ideellt 
engagerad i Naturskyddsföreningen och Skydda skogen, utsågs 2017 till 
årets miljöhjälte av svenska WWF. Rebecka Le Moine höll i en föreläsning 
om Svea Skog och ägardirektiv. Svea skog är Sveriges största skogsägare, 
och ägs av oss alla. Ändå fortsätter Svea skog att avverka på ett destruktivt 
sätt och hugger bort de sista naturskogarna. Hur kan vi förändra deras 
uppdrag, så att de axlar rollen som föregångare och verkar för miljömålet 
”levande skogar”?

       

                                      

OLLE HOLMSTRAND BERÄTTAR OM RISVEDENSGRUPPENS ARBETE 

REBECKA LE MOINE OM SVEA SKOG OCH ÄGARDIREKTIV  



Ekoturism, ett hot eller en möjlighet för naturvården? 

Per Jiborn, tidigare generalsekreterare på Naturturismföretagen och aktivt i natur- 
och skogsskyddsfrågor, höll en föreläsning om skogens betydelse för en växande 
svensk besöksnäring. 

Så jobbar Riksföreningen med skogsfrågor

Hannah Wallin från Naturskyddsföreningen i Stockholm, berättade hur 
Riksföreningen jobbar med skogsfrågorna. Bland annat så tar de fram policies, 
positionspapper och politiska förslag. De jobbar också med att ta fram kampanjer 
som till exempel ”Vår Skog”, ”Strandskyddet” och ”Rädda Bina”. De svarar på 
remisser, sitter med i expertgrupper och deltar i olika myndighetsprocesser, och 
uppvaktar ministrar regeringstjänstemän och riksdagspolitiker från de olika 
partierna. 

       

                                      

PER JIBORN OM TURISM SOM GÖR SKILLNAD 



Hyggesfritt skogsbruk 

Det finns som sagt andra sätt att bruka skogen på än det sedvanliga 
trakthyggesbruket som varken är bra för den biologiska mångfalden eller för 
klimatet. Markägare kan av olika skäl välja metoder som innefattar ett hyggesfritt 
skogsbruk - där träden huggs ner genom selektiv avverkning och inte lämnar kvar 
ett kalt landskap. Det finns många fördelar med detta mer mångsidiga skogsbruk, 
bland annat så kan man ta till vara på de sociala värdena i tätortsnärara skogar, 
och i kulturskogar där forn- och kulturlämningar finns kvar så är det bättre att 
tillämpa detta hyggesfria skogsbruk. 

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar, och trädens förmåga att 
binda koldioxid spelar en stor roll för klimatet och växthuseffekten. Skogen är 
också ett hem för tusentals växter och djur och har en stor betydelse för oss 
människor. Det är viktigt att vi tar till vara på skogens resurser på ett mer 
skyddande sätt, så att den artrikedom som skogen besitter kan få finnas kvar i 
framtiden. Tillsammans så kan vi värna om skogens värden, låta skogen få stå 
kvar i den utsträckning som det går och samtidigt bevara den biologiska 
mångfalden.  

Av: Elin Winberg
Foton: Elin Winberg 

       

                                      

HANNAH WALLIN OM ARBETET MED SKOGSFRÅGOR
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