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Nytt i Landsbygdsprogrammet 
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 för skogen offentliggjordes i september. Det kommer att vara 
en hel del stöd på totalt 255 miljoner kr som är möjliga att söka även denna period, och det är först 
till kvarn som gäller! Bl.a. för åtgärder att begränsa skador på mark och vatten, minskad 
försurning, naturvårdsbränning, gallra fram ädellöv och skapa våtmarker samt sköta kulturmiljöer. 
Dessutom kan du få stöd till samarbete vid viltvård, naturvårdsbränning, vattenförvaltning samt 
planering och prospektering av skogsbilvägar. Vill du veta hur du ska göra? Ta gärna kontakt med 
en skogsrådgivare nära dig så hjälper vi dig med ansökan och åtgärd! 
 

Framtida skog 
Det mesta tyder på att vi måste bli bättre på att utveckla en förädlingsindustri i Sverige och bli 
bättre på att ta fram nya produkter, ett område som vi har haft en mycket liten utveckling i de 
senaste åren. 
En annan sak som kommer förändras är utboägandet, dvs. att bo i en annan kommun än där man 
själv äger skogen. Detta kommer ställa nya och högre krav på skogsrådgivare och entreprenörer 
som kommer vara ännu längre från beställaren än förut, något som analysföretaget Macklean 
skriver om i sin tidsskrift Insikter (nr 7 2015). Skogsrådgivare kommer också få ett större ansvar 
gällande skatterådgivning och företagsplanering. Det kommer även krävas större översyn och 
skötsel på en hel fastighet och kunna förvalta den åt ägaren i större utsträckning. Här ligger vi på 
Hushållningssällskapet skog i den linjen där vi erbjuder 
helhetslösningar åt skogsägarna. 
 

Att tänka på vid försäljning av skog 
Det finns ett stort antal variabler som styr hur bra en 
avverkning (föryngringsavverkningar och gallringar) 
betalar sig eller löper på i skogen. Nedan listar vi några av 
de saker du bör tänka på som annars visar sig i efterhand – 
då det i de allra flesta fall är för sent att ändra villkoren i 
kontraktet; 
 

1. Avgränsning och volym – många skogar med 
varierande jorddjup har också olika längd på 
träden, något som självklart påverkar beräkning 
av volymen. Om du gör en avverkning där 
pengarna är viktiga – se till att skördarföraren 
tänker till om det ”saknas” volym när hon/han 
åker därifrån. 

2. Var noga med att det inte står något om 
skiljedomstol vid eventuell tvist – ändra villkoret 
till att svensk domstol avgör tvister. Som 
markägare vinns i princip aldrig tvister i 
skiljedomstol. 

3. Fråga om skördaren använder 
rotröteskyddsmedel vid gallring – rotröta ökar 
annars i beståndet på ett svårövervakat sätt 

4. Planera din efterkommande föryngring samtidigt; det sparar du tid på, samt ger ett 
bättre resultat! 

5. Jämför olika skogsbolag och 
efterfråga anbud innan du avverkar 
– du kommer bli förvånad hur 
priserna varierar! 

 
 

Webb- tips 
Ibland redovisar vi lästips, nu vill vi dock 
rekommendera en organisation som 
genomför föreläsningar med forskare och 
visar dessa på webben; ”Technology, 
Entertainment and Design”; ted.com, gå 
gärna in där och sök på ”forest”, det finns 
mycket att lära av dessa underhållande 
föreläsningar. 

 
 
 
 

 

Siffror i skogen 

3.04 biljoner träd 

finns i skogen globalt, enligt 
tidskriften Nature 
 

10 % inblandning av löv i 

barrskog halverar 
stormskaderisken 
 

47.500 

husbyggen beräknas starta 
under 2015 i Sverige. Det är 
en ökning med 17 % sedan 
2014 och gynnar sågverkens 
i vissa fall pressade 
lönsamhet – därmed dig 
som producent av virke! 



 

 

Viltvatten och våtmarker – stor miljönytta 
Viltvatten, småvatten, våtmarker är benämningar på olika typer av vattenspeglar. Vi har 
omformat vattenlandskapet historiskt och på många håll är mindre vattensamlingar en 
bristvara. Hur man än benämner vattnet kan man enkelt säga att finns det vatten så 
finns det liv. Några kvadratmeter vattenspegel kan gynna många arter, inklusive oss 
själva.  
För den jaktintresserade kan anläggandet av ett viltvatten vara en bra idé. Ett viltvatten 
placeras lämpligast i gläntor eller skogsbryn och lockar till sig änder och vilt för att inte 
tala om den nytta det gör som näringsfälla. Vad som är viktigt att tänka på är att 
utfordring av änder tillför näring till vattnet och tar bort den miljövinst som man gör 
med en våtmark. Då är det bättre att fokusera på utformningen och skötseln vilket kan 
fungera minst lika bra för att locka till sig fågel. Holkar placerade i kantzonerna intill 
vatten lockar många fågelarter.  
Är man mer intresserad av fiske kan en rätt utformad våtmark fungera som gäddfabrik 
eller varför inte en kräftdamm.  Det krävs inte någon stor djupvattendel för att fisk och 
kräftor ska kunna klara sig i en våtmark även under torrperioder då vattennivån 
sjunker. I många fall kan en gammal damm justeras så att bättre funktioner erhålls.  
Hushållningssällskapet arbetar med våtmarker av olika slag och kan hjälpa dig med allt 
från stödansökan till projektplanering, utförande och uppföljning. Just nu pågår flera 
våtmarksprojekt runt om i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. 
 

 
Där vatten finns, finns liv!  
Foto: Carl-Johan Månsson 
 
 

Flera projekt pågår…  
...som rör fiske- och vattenvård. Vi håller på och utvärderar sommarens omfattande 
provfiskeperiod. Provfisken ligger till grund för olika åtgärdsförslag. Vi kommer 
framöver dra igång flera åtgärdsprojekt. Det kan handla om fiskvägar, gynnande av 
kräftor/fiskbestånd och förvaltning samt turism. Hushållningssällskapet jobbar med 
hela kedjan från idé till slutförande och uppföljning. I detta avseende är vi ovanliga.  
 

Vi breddar vår vattenrådgivning ytterligare 
Vi ser många utvecklingsområden inom området vatten. Inte minst inom 

klimatförändringarnas spår och införandet av Vattendirektivet. Vi satsar på både skog 
och vatten. Detta gör att vi anställt en vattenrådgivare på Hushållningssällskapets 

kalmarkontor.  Sedan 1 september arbetar Sara Janbrink med olika vattenfrågor. Bland 
annat kommer hon att jobba med våtmarker, småvatten och den nya multifunktionella 

tjänsten som riktar sig till golfklubbar som vill utveckla sitt miljöarbete. Sara har 
tidigare jobbat på SLU i Uppsala med smultron, salix och bin. Sara har 072-381 5370. 

Hushållningssällskapet  

Flottiljvägen 18 

392 41 Kalmar 

Tel 0480-156 70 

Fax 0480-290 46 
 

Skog 
 

Simon H. Ekmåne 

Mobil 076-879 1518 

simon.halling@ 

hushallningssallskapet.se 

 

Börje Gunnarsson 

Mobil 076- 879 1517 

borje.gunnarsson@ 

hushallningssallskapet.se 
 

Mats Åkerman 

Mobil 076-879 1515 

mats.akerman@ 

hushallningssallskapet.se 

 

Tobias Nilsson 

Mobil 076-879 1508 

tobias.nilsson@ 

hushallningssallskapet.se 
 

Johan Ardegård 

Mobil 076-879 1503 

johan.ardegard@ 

Hushallningssallskapet.se 

 

Vatten och fiske 
 

Sara Janbrink 

Mobil 072-381 5370 

sara.janbrink@ 
Hushallningssallskapet.se 

 

Carl-Johan Månsson 

Mobil 076-879 1531 

carl-johan.mansson@ 

hushallningssallskapet.se 
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