
Optimera din
Skogsskötsel



Adaptiv skogsskötsel
2019 inledde Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge projektet 
Adaptiv Skogsskötsel med stöd från Jordbruksverket. Projektets övergripande 
målsättning är att utveckla nya och effektivare metoder för skogsskötsel, 
anpassade för skogsägare att använda i sitt eget skogsbruk.

Prata med våra rådgivare om hur du kan bli en del av projektet.

Digital teknik i adaptivt skogsbruk
Projektets inriktning är adaptiv skogsskötsel, vilket innebär att skötselåtgärder 
prövas och utvärderas vetenskapligt samt förbättras och anpassas efter 
resultat av mätningar under pågående verksamhet. Projektet fyller behovet av 
en smidig och fungerande uppföljning av skötselförsök, vilket saknas i dagens 
försöksverksamhet. 
Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Jordbruksverket, 
Skogsstyrelsen och Hushållningssällskapet.

Bakgrund
Skogsbruket och sättet att sköta skogen är i ständig förändring. Forskning, 
utveckling och innovationer driver skogsbruket framåt och skapar lönsamhet i 
alla led, från sågverk till skogsägare. Hushållningssällskapets kunder är ofta 
skogsägare och därför är det glädjande att vi kan starta detta projekt, där vi 
kombinerar befintliga skötselmetoder med nya skötselsätt. I projektet vill vi 
även använda oss av nya sätt att mäta skog. En av dessa metoder är KATAM- 
en app som uppskattar skogsvolym, grundyta, med mera. 

Syfte
Syftet med projektet är att samverkan mellan skogsägare, rådgivare, 
universitet och ny teknik ska leda fram till förbättrade och mer resurseffektiva 
skogsskötselmetoder.

Projektets inriktning är adaptiv skogsskötsel, vilket innebär att 
skogsskötselåtgärder prövas och utvärderas vetenskapligt samt förbättras 
och anpassas efter resultat av mätningar under pågående verksamhet.  
Exempel på skötselåtgärder kan vara olika sorters gallring, hyggesfria 
avverkningar, stamkvistning, gödsling, askåterföring m.m.
Projektet fyller behovet av en smidig och fungerande uppföljning av de 
skötselförsök som pågår både inom skogsnäringen och på Linnéuniversitetet 
och SLU idag. 

Aktiviteter
Projektet har inletts med fältförsök på Hushållningssällskapets fastigheter i 
Ingelstad och  Gamleby. Efter insamlande av data kommer vi att bjuda in till 
exkursioner med forskningens råd och rön samt även erbjuda individuell 
rådgivning till våra kunder.

Välkommen med dina frågor till
Skogsrådgivare Simon Halling Ekmåne
Telefon 0768-79 15 18
E-post simon.halling@hushallningssallskapet.se




