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Förord 
För att omsätta visionen om hållbar utveckling utifrån användning och förvaltning 
av naturresurser, görs både internationellt och i Sverige insatser för att omsätta 
konventioner och riktlinjer i praktisk handling. För skog och skogsbruk handlar 
detta i hög grad om att omsätta teorier om konceptet uthålligt skogsbruk 
(sustainable forest management) till dagligt praktiskt arbete i skogsbruket. För att 
uppnå detta krävs bland annat möjligheter att arbeta i olika geografiska skalor och 
i ett landskapsperspektiv med varierande värden och förutsättningar. Det krävs 
också tillgång till en arbetsmodell och till arenor1 där olika aktörers (markägare, 
myndigheter, organisationer, forskningen, m.fl.) intressen och förutsättningar kan 
mötas och där dessa kan enas om strategiska, taktiska och operativa riktlinjer.  
 
Vi har under de senaste åren medverkat i utveckling och forskning kring olika 
typer av landskapsarenor. Syftet med denna rapport är tvåfaldigt. För det första 
vill vi berätta för en bredare krets om våra erfarenheter av en sådan arena – Model 
Forest – som utvecklades som koncept och begrepp i Kanada under 1990-talet. 
För det andra vill vi uppmuntra till fortsatt arbete med och utvärdering av olika 
typer av landskapsarenor i Sverige och i andra länder. 
 
Model Forest har potentialen att utvecklas till ett kraftfullt instrument i arbetet 
med att driva utvecklingen av uthålligt skogsbruk med ett lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt perspektiv. I skrivande stund arbetar vi med att identifiera 
en nordeuropeisk och svensk profil av Model Forest, med målsättningen att 
utveckla ett verktyg för utveckling av skogen som resurs för regional utveckling. 
 
Författarna i mars 2006 

                                                 
1 En arena kan beskrivas som ett speciellt projekt eller initiativ som verkar mot ett specifikt mål 
som tex. hållbart skogsbruk, hållbart brukande av naturresurser eller hållbar utveckling. 
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Sammanfattning 
Begreppet skogsbruk har breddats. ”Uthållig virkesproduktion”, ”Produktion och 
miljö”, ”Hållbar utveckling” och ”Skog till nytta för alla” är uttryck som speglar 
den skogspolitiska utvecklingen i Sverige sedan 1970-talets början. Drivkrafterna 
är samhällets önskemål om ett skogsbruk som levererar en ökad mångfald av 
varor och tjänster. Ett stort antal internationella riktlinjer, svenska miljömål och 
frivilliga certifieringsstandarder uttrycker detta på olika sätt.  
 
Denna nya breda definition av skogsbruk kräver en ökad mångfald av 
skogsbruksmetoder och skötselalternativ. Olika kategorier av ägare och brukare, 
olika skogstyper och olika regioner i Sverige och i Europa kräver olika 
anpassningar. Dessutom ställer det ökade krav på planering i ett 
landskapsperspektiv, både i den meningen att ett större geografiskt område måste 
beaktas och i den meningen att människor som representerar olika intressen och 
värderingar får komma till tals. 
 
Begreppet Model Forest växte fram som ett försök att omsätta riktlinjer om 
uthålligt skogsbruk (Sustainable Forest Management, SFM) i praktisk handling 
och därmed verka för en regionalt och lokalt hållbar utveckling. Det handlar om 
en långsiktig process bestående av en arena där olika aktörer gemensamt kan 
arbeta med att utveckla och förvalta skogens alla värden inom ett utpekat 
geografiskt område. En Model Forest är en mötesplats där markägare och brukare 
av olika slag, forskare, liksom andra intressenter och aktörer, kan utbyta 
kunskaper och ta del av varandras erfarenheter. En Model Forest ska ligga i 
”utvecklingsfronten” som en neutral plattform som tillämpar den senaste 
kunskapen om skog, skogsbruk, landskap och landsbygdsutveckling med 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt/kulturellt perspektiv. Vidare ska en Model 
Forest användas av forskningen för att identifiera kunskapsluckor och utveckla ny 
kunskap. Praktiska och specifika frågor identifierade av områdets aktörer ska 
drivas och förslag till lösningar ska presenteras. 
 
Syftet med denna rapport är att beskriva begreppet Model Forest som en typ av 
arena för utveckling av hållbart skogsbruk i ett landskapsperspektiv. Ett konkret 
exempel presenteras med hjälp av utvecklingen av Vilhelmina Model Forest, den 
första europeiska (och svenska) medlemmen i det internationella nätverket för 
Model Forest (IMFN). En sammanfattning görs också av de försök som pågår på 
regional, nationell och internationell nivå att skapa arenor av typen Model Forest 
för hållbart nyttjande av skogslandskapets varor och tjänster. 
 
I denna rapport används genomgående termen Model Forest, istället för 
modellskog, som hade varit den ordagrant översatta termen, eftersom denna inte 
ger en rättvisande association till detta tämligen komplexa koncept. I dagsläget 
finns inte heller någon annan etablerad svensk term. 
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1  Arenor för hållbara landskap 

1.1  Begreppet skogsbruk breddas 
Nittonhundratalets sista decennier präglades av en snabb och märkbar breddning 
av begreppet skogsbruk. ”Uthållig virkesproduktion”, ”Produktion och miljö”, 
”Hållbar utveckling” och ”Skog till nytta för alla” är uttryck som speglar den 
skogspolitiska utvecklingen i Sverige sedan 1970-talets början. Drivkrafterna 
bakom denna tydliga trend var och är samhällets önskemål om ett skogsbruk som 
levererar en ökad mångfald av varor och tjänster. Ett stort antal internationella 
riktlinjer, svenska riktlinjer och miljömål liksom frivilliga certifieringsstandarder 
uttrycker detta på olika sätt (Andersson m.fl. 2005).  

Denna nya breda definition av skogsbruk kräver en ökad mångfald av 
skogsbruksmetoder och skötselalternativ. Olika kategorier av ägare och brukare, 
olika skogstyper och olika regioner i Sverige och i Europa kräver olika 
anpassningar. Dessutom ställer det ökade krav på planering i ett 
landskapsperspektiv, både i den meningen att ett större geografiskt område måste 
beaktas och i den meningen att människor som representerar olika intressen och 
värderingar får komma till tals. 

Förr styrde lokala, regionala och nationella faktorer skogsbruket inom ett område. 
Numer har även internationella företag och organisationer mycket stor betydelse 
för skogsbrukets och landsbygdens utveckling, även i de mest avlägsna delarna av 
ett land. Hur skogliga och andra samhällsaktörer ska kunna samverka och 
gemensamt påverka utvecklingen utifrån sina olika förutsättningar är en stor 
utmaning (Angelstam 2004). Det internationella begreppet för samhällets önskan 
att skogen ska tillgodose ekonomiska, ekologiska och socio-kulturella 
dimensioner är Sustainable Forest Management (SFM).  

Begreppet Model Forest växte fram som ett försök att omsätta riktlinjer om SFM i 
praktisk handling och därmed verka för en regionalt och lokalt hållbar utveckling. 
Biosfärsområde2 och Leader3 är två andra koncept med samma målsättning men 
som utgår från delvis andra politikområden. 

Syftet med denna rapport är att beskriva begreppet Model Forest som en typ av 
arena för utveckling av hållbart skogsbruk i ett landskapsperspektiv. Ett konkret 
exempel presenteras med hjälp av utvecklingen av Vilhelmina Model Forest, den 
första medlemmen i det internationella nätverket för Model Forest (International 
Model Forest Network4). En sammanfattning görs också av de försök som pågår 
på regional, nationell och internationell nivå i Europa för att skapa arenor av typen 
                                                 
2 Biosfärområde (Biosphere Reserve) är en ansats för att säkerställa funktionaliteten hos områden 
som avsatts för att bevara natur- och kulturvärden (Naturvårdsverket 2004). Begreppet skapades 
av UNESCOs ”Man and Biosphere programme” i början-mitten av 1970-talet. Det första 
Biosfärområdet skapades 1976 (UNESCO, 2002). Kristianstad vattenrike är det första svenska 
biosfärområdet. Flera förstudier pågår i olika delar av Sverige. 
3 Läs mer om Leader (EU, 2000) 
4 se International Model Forest Networks hemsida www.imfn.net 
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Model Forest för hållbart nyttjande av skogslandskapets varor och tjänster 
(Angelstam m.fl. submitted). 

1.2  Vad innebär begreppet Model Forest? 
Model Forest är ett partnerskap för uthålligt skogsbruk med ett helhetsperspektiv 
på landskapsnivå. Det handlar om en långsiktig process bestående av en arena för 
olika aktörers gemensamma arbete med att utveckla och förvalta skogens alla 
värden inom ett geografiskt område. En Model Forest är en mötesplats där 
markägare och brukare av olika slag, forskare, liksom andra intressenter och 
aktörer, kan utbyta kunskap och ta del av varandras erfarenheter. En Model Forest 
ska ligga i ”utvecklingsfronten” som en neutral plattform som tillämpar den 
senaste kunskapen om skog, skogsbruk, landskap, och landsbygdsutveckling med 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt/kulturellt perspektiv. Vidare ska en Model 
Forest användas av forskningen för att identifiera kunskapsluckor och utveckla ny 
kunskap. Praktiska och specifika frågor identifierade av områdets aktörer ska 
drivas och förslag till lösningar ska presenteras.   

En Model Forest omfattar alltså inte bara skogen och skogsbruket, utan också 
användningen av skogen för andra ändamål liksom vidareförädlingen av 
produkter från skogen; med andra ord handlar konceptet Model Forest om skogen 
som resurs för alla värden. För att uppnå en bra balans mellan produktionsvärden, 
naturvärden och sociala/kulturella värden arbetar man på landskapsnivå. Vidare 
kan man utan vidare hävda att en Model Forest inte bara handlar om skog, utan 
om landskap där skog är en komponent tillsammans med öppna marker, vatten 
och andra naturresurser, men där också samhällen och annan infrastruktur kan 
ingå (Svensson et al. 2004). 

En Model Forest innebär ingen inskränkning i äganderätten och kan inte styra 
markägare eller andra aktörer. De faktiska förhållanden som finns inom området 
avseende markägarförhållanden, utvecklingsmöjligheter och eventuella 
intressekonflikter är utgångsläget och förutsättningen. En Model Forest ska så 
långt som möjligt vara representativ för ett större område, exempelvis en landsdel, 
så att rön och ny kunskap blir generaliserbara. Den ska därför inte omfatta ett 
område med specifika eller exklusiva koncentrationer av värden. 

Att bygga nätverk och byta erfarenheter och kunskap på lokal, regional, nationell 
och global nivå är en viktig del av arbetet med Model Forest. Det ska gynna varje 
enskild medlem av nätverket och generellt utvecklingen av hållbart skogsbruk 
inom området. 

Erfarenheterna från Kanada, Chile och Ryssland är att etableringen av en 
fungerande Model Forest tar tid. Det brukar ta ett par tre år att skapa ett 
partnerskap mellan aktörerna i det valda geografiska området och att definiera 
verksamhetens inriktning. Genomförande av planerna brukar komma igång på 
allvar efter ytterligare en treårsperiod. Efter ytterligare några år har partnerskapet 
etablerat fungerande arbetsformer. I Rysslands Komi Model Forest, tog denna 
trestegsprocess ungefär 12 år.  
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Faktaruta 

En Model Forest förväntas: 
1. ha en regional vision för hållbart skogsbruk 
2. ha en ekosystemansats för hela landskapet med skog, åker, samhällen och vatten 
3. vara en arena som identifierar problem, utvecklar lösningar och visar upp resultat  
4. utgör ett verktyg för lokal och regional utveckling 
5. ha ett helhetsperspektiv  
6. arbeta gemensamt för att lösa konflikter 
7. ha ett underifrånperspektiv 
8. vara en neutral plattform  
9. medverka i lokal, nationell och global utveckling av uthållig användning av skog 

och andra naturresurser 

1.3  Utvecklingen av Model Forest i Sverige 

1.3.1  Vilhelmina – Europas första Model Forest 

I februari 2004 ansökte Vilhelmina Model Forest (VMF) om att bli medlem i det 
internationella nätverket Model Forest (IMFN), se bilaga 1. Samma år i september 
invigdes Vilhelmina Model Forest, den första modellskogen i Europa. VMF är 
därmed en del i det nätverk av försök att utveckla partnerskap och arenor för 
hållbart skogsbruk i ett landskapsperspektiv som växer fram i flera länder på flera 
kontinenter. VMF tar form efterhand i stort och smått, bland annat har 
samebyarna upprättat samarbetsavtal med Cree indianer i Prince Albert Model 
Forest i Kanada för att gemensamt stärka varandras kulturer. Verksamheten byggs 
nu gradvis upp med Vilhelmina kommun som geografiskt område och hemvist för 
VMF. 

 

Figur 1. Deltagare från invigningen av Vilhelmina Model Forest hösten 2004 samlade utanför 
visningsrummet i ”Kyrkstan”. 

Målsättningen för VMF är att uppnå ett uthålligt brukande i ett 
landskapsperspektiv med lokalt deltagande och inflytande. Nyckelorden är ”Bruka 
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utan att förbruka”. Målet är att utforma en strategi som innebär att lokala aktörer 
känner en valfrihet och trygghet i sitt brukande av naturresurser. I arbetet kommer 
stor vikt att läggas vid att utveckla processer om delaktighet beträffande 
planering, praktiskt utförande och forskningsinsatser inom olika områden och 
delar av Vilhelmina kommun. Samarbete och samverkan är grundläggande 
förutsättningar för att nå framgång med ett uthålligt brukande och för att minimera 
konflikter som kan uppkomma mellan olika aktörer Sandström m.fl. 2003). Med 
hjälp av forskningsinsatser och studier kan ett nytänkande utvecklas om hur 
landskapet kan nyttjas för produktion av varor och tjänster. Kunskapsförmedling 
kan äga rum genom både konventionell undervisning och genom att använda 
skogen som lärosal. Förbättrad dialog mellan skogens olika aktörer med hjälp av 
bland annat ökad kunskap är en ledstjärna i processen. 

 

 
 Figur 2. Logotyp för Vilhelmina Model Forest. 

 

1.3.2  Bergslagen Model Forest 

Enligt Nationalencyklopedin är Bergslagen ett ”geografiskt ej helt klart avgränsat 
område i Mellansverige, numera omfattande n. och v. Västmanland, s. Dalarna 
och s.ö. Värmland. I Bergslagen har bergshantering sedan medeltiden haft en stark 
ställning. Ordet Bergslagen kommer av begreppet bergslag, ursprungligen 
antingen benämning av det lag, den korporation som bedriver bergbruk på en ort, 
eller på det område, där särskild lagstiftning, ”bergslagen”, råder”. 

Bergslagen präglas av en fortgående omfattande strukturomvandling av 
näringslivet. Behovet av nytänkande i glesbygden där Mälardalens, Dalälvens och 
Klarälvens avrinningsområden möts, ledde 2001 till bildandet av ett forum för 
lokal utveckling. Ludvika och Filipstads kommuner, markägaren Bergvik Skog, 
fritidsanläggningen Säfsen Resort och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
bildade tillsammans “Stiftelsen Säfsenskogarna” (www.safsenskogarna.se). I den 
skrivelse där Sverige med VMF anmälde sitt intresse för att vara med i det 
internationella nätverket Model Forest (www.imfn.net) uttrycktes Stiftelsen 
Säfsenskogarnas intresse att bli medlem (Svensson et al. 2004).  
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Figur 3. Invigningen av Bergslagen Model Forest. 

Under våren 2005 avslutades en förstudie om 
Model Forest Bergslagen (Angelstam och 
Törnblom 2005). Studien finansierades av 
Ludvika kommun och region Dalarna. 
Baserat på en serie intervjuer var visionen att 
kunna presentera goda exempel på ”skog till 
nytta för alla” och att utveckla metoder för 
förvaltning av landskapets olika natur- och 
kulturvärden. Intervjuerna riktades främst till 
olika ägare och brukare i Fredriksberg och 
Säfsenskogarna men även till flera andra 
områden i Bergslagen. Detta bedömdes i sin 
tur ge utrymme för utveckling av befintliga 
och nya näringar som bygger på synteser av 
erfarenheter och kunskaper om hur man 
skapar ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt/kulturellt hållbara landskap. 

I januari 2006 tog styrelsen i Stiftelsen 
Säfsenskogarna beslut om att gå vidare med 
planerna och ansöka om medlemskap i 
IMFN. En officiell ansökan om medlemskap 
skickades till IMFNS (International Model 
Forest Network Secretariat) den 6 mars 2006, 
se bilaga 2. Arbetet med att skapa en stark 
Model Forest i Bergslagen har påbörjats. 

Figur 4. Karta över järnbrukens relativa 
förbrukning av träkol 1823-1832. 
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 Man har identifierat följande punkter som viktiga områden att arbeta med: 

1. Landsbygdsutveckling som skapar arbetstillfällen och en levande 
landsbygd 

2. Hållbar utveckling genom planering i olika skalor för olika frågor, dvs. 
skalan och området anpassas efter frågeställningen.  

3. Utbildning som en väg mot planering, hållbar utveckling och en 
levande landsbygd.  

4. Värna viktiga värden för turism som i framtiden kommer att spela en 
viktig roll i landsbygdens ekonomi. Detta är speciellt intressant i 
Bergslagen på grund av den relativa närheten till ett stort kundunderlag 
i Europa.  

5. Småskalig handel inom IMFN men även mot andra nätverk. 

6. Vattenfrågor. Speciellt i skogslandskapet så har det nyligen riktats 
intresse mot hur man ska kunna bruka skogen utan att förstöra delar av 
eller hela vattensystem. Friska vatten i attraktiva miljöer kan också 
bidra till ökad sysselsättning inom turistnäringen. 

Man kommer att arbeta samtidigt i flera dimensioner; lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. Arbetet ska bygga på aktiv samverkan mellan visioner och 
praktik där olika ägare, kommuner och den akademiska världen samarbetar. 
Behov av investeringar finns lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

1.3.3  Skåne ”Model Forest” 

Sverige är ett avlångt land med stora skillnader mellan nord och syd. Större delen 
av Skåne län, delar av Blekinge, Hallands och Kalmar län tillhör den s.k. 
nemorala zonen med en relativt stor andel ädellövskogar. Det gör att detta område 
tillhör den Europeiska kontinenten i ett naturgeografiskt perspektiv. Människans 
påverkan på skogslandskapet är mer påtagligt desto längre söderut man befinner 
sig. Detta faktum får också en stor betydelse för den framtida utvecklingen. 
Belägenheten som nationell utpost i söder innebär stora möjligheter, särskilt när 
man vidgar skogsbruksbegreppet till att inkludera alla de varor och tjänster som 
skogslandskapet i vid bemärkelse kan leverera. Närheten till kontinenten och ett 
ökande tryck från besöks- och turismnäringen är ett exempel på nya möjligheter 
för skogsägare och andra aktörer. 

Under senhösten 2005 genomfördes en förstudie som syftade till att kartlägga 
fakta som beslutsunderlag inför ett eventuellt bildande av en Model Forest i 
Skåne. Särskild tyngd lades på att analysera de sex kriterier som bygger upp 
konceptet Model Forest (se avsnitt 5.3). Resultatet av studien visade bland annat 
att 

• Biosfärområde Kristianstad Vattenrike fungerar som ett utmärkt komplement 
till konceptet Model Forest och bör finnas med som en partner  

• det finns en mängd tänkbara intressenter som genom Model Forest kan få en 
arena som skulle kunna lyfta deras intressen på ett nytt sätt 

• en Model Forest kan ge skogens sociala värden en ny plattform. 
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Figur 5. Karta över möjliga avgränsningar för en Model Forest i Skåne. 

Förstudien visade också tydligt på mångfalden av projekt som direkt kan kopplas 
till en Model Forest. Flera har genomförts, många är pågående och 
kriteriestukturen ger otaliga uppslag till nya infallsvinklar på uthålligt skogsbruk. 
Slutsatsen blev att mellersta och nordöstra Skåne lämpar sig mycket väl för en 
framtida Model Forest. 

Model Forest är en process som utgår från ett landskapsperspektiv och en bred 
kunskapsbas. Arbetet med Model Forest i Skåne är i sin linda och därför är det 
viktigt att nu låta processen löpa vidare. Det av InterReg IIIb finansierade 
projektet Baltic Forest (se avsnitt 4.3) innebär en av många nya möjligheter att 
driva denna process vidare. I Baltic Forest finns många gränssnitt mellan olika 
ämnesområden inom ramen för ett uthålligt skogsbruk. Det är inte ovanligt att 
olika intressen för olika ämnesområden betraktas enbart som problem men med 
hjälp av konceptet Model Forest kan dessa i stället vändas till möjligheter. 
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2  International Model Forest Network 
År 1992 bildades i Kanada efter tävling med många förslag ett nätverk av 10 
områden för utveckling av skogsbruk med ett landskapsperspektiv. Tillsammans 
speglade de den stora regionala variationen i ägarförhållanden, skogstyper och 
historisk utveckling i detta stora land. I bakgrunden fanns då Brundtlandrapporten 
från 1987 som specifikt handlade om långsiktigt hållbar utveckling. Detta blev 
Canadian Model Forest Network (CMFN), som idag omfattar 11 Model Forests. 

Vid Riokonferensen 1992 introducerade Kanada begreppet Model Forest 
internationellt. Kanada bjöd inledningsvis in Mexico och Ryssland att etablera 
modellskogar inom International Model Forest Network (IMFN). Under 1994 
bildades formellt ett sekretariat i Ottawa, Kanada. Idag är Model Forest ett globalt 
begrepp. Det finns 40 Model Forests i Nordamerika, Sydamerika, Europa och 
Asien inklusive Sydostasien, varav sex är under utveckling (se figur 5 och tabell 
1). Totalt omfattas mer än 26 miljoner hektar inom IMFN, vilket är mer än den 
totala produktiva skogsmarksarealen i Sverige. 

 
Figur 6. Karta över Model Forest (2006). De tre heldragna rektanglarna visar tre regionala nätverk 
inom IMFN, i Kanada, Latinamerika, och Sydostasien. Den fjärde streckade rektangeln är embryot 
till ett möjligt fjärde regionalt nätverk som så här långt har arbetsnamnet ”NEA Initiative” (NEA = 
Northern EurAsia) och som första gången diskuterades på IMFN Global Forum i Costa Rica 2005. 
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Tabell 1. Lista över 40 Model Forest i 19 länder (www.imfn.net 2006-03-06) 

Land Modellskog  Storlek (ha) 
Argentina Formoseño 800 000 
Argentina Futaleufú 738 000 
Argentina Jujuy 130 000 
Argentina Norte de Neuquén ingen uppgift 
Bolivia Chiquitano ingen uppgift 
Brasilien Mata Atlantica ingen uppgift 
Brasilien Pandeiros ingen uppgift 
Chile Chiloé 918 000 
Chile Araucarias del Alto Malleco 360 000 
Chile Panguipulli ingen uppgift 
Costa Rica Revantazón 150 000 
Dominikanska republiken Sabana Yegua 166 000 
Filippinerna Ulot Watershed 86 514 
Frankrike Inget område valt än ingen uppgift 
Honduras Atlántida ingen uppgift 
India Kodagu ingen uppgift 
Indonesien Berau 165 930 
Indonesien Margowitan ingen uppgift 
Japan Kyoto ingen uppgift 
Kamerun Dja et Mpomo ingen uppgift 
Kamerun Campo Ma'an ingen uppgift 
Kanada Western Newfoundland 923 000 
Kanada Foothills 2 750 000 
Kanada Waswanipi Cree 3 300 000 
Kanada Lake Abitibi 1 200 000 
Kanada Prince Albert 360 000 
Kanada Nova Forest Alliance 458 000 
Kanada Fundy 420 000 
Kanada Eastern Ontario 1 530 000 
Kanada McGregor 7 700 000 
Kanada Bas St-Laurent 113 100 
Kanada Manitoba 1 048 000 
Kina Lin'an 312 000 
Mexiko (ej aktiv i IMFN) Mariposa Monarca 795 000 
Mexiko (ej aktiv i IMFN) Sierra de Quila   15 192 
Ryssland Gassinski 400 000 
Ryssland Komi ingen uppgift 
Ryssland Kovdozersky ingen uppgift 
Sverige Vilhelmina  879 000 
Sverige Bergslagen  Ingen uppgift 
Thailand Ngao 175 159 
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3  Vilhelmina Model Forest – en historik 

3.1  Översiktsplanering i Vilhelmina (1990-1994) 
Behovet av någon form av markanvändningsplanering för ett samutnyttjande av 
de fjällnära områdena har påtalats i olika sammanhang under 1980- och 1990-
talen, inte minst vid riksdagens behandling 1985 av frågan om de fjällnära 
skogarna. Bostadsdepartementet, som 1987 hade ansvaret för naturresurslagens 
tillkomst, framförde i en särskild skrivelse samma år att avvägningar mellan olika 
intressen skulle redovisas senast den 1 juli 1991.  

I Vilhelmina togs 1990 fram en rapport ”Sambruksformer för 
markanvändningsintressen inom Vilhelmina kommun” med berörda aktörer 
(Anon. 1990). Dokumentationen omfattade två delar. Den ena delen utgjorde en 
inventering av berörda sektorers intresseområden. Den andra delen föreslog ett 
handlingsprogram för olika sambruksformer och hänsynstaganden i den fortsatta 
markanvändningen. Detta underlag införlivades och har hållits uppdaterat i den 
kommunala översiktsplanen som är ett centralt verktyg för lokal utveckling.  

3.2  Landskapsperspektiv i Vilhelmina (1995-2003)  
Etableringen av Vilhelmina Model Forest är en naturlig förlängning av projektet 
”Uthålligt skogsbruk i ett landskapsperspektiv” som påbörjades 1995 
(Vilhelminaprojektet 1995-98). Projektet tog sin utgångspunkt i de förändrade 
förutsättningar som blev en effekt av 1993 års skogspolitik med jämställda 
produktionsmål och miljömål. 

När skogspolitiken trädde i kraft ställde den högre krav på enskilda markägare och 
andra aktörer inom skogsbruket att agera under eget ansvar. Dåvarande 
Skogsvårdsstyrelsen såg behovet av samarbete över större geografiska områden 
och av ett mer aktivt deltagande från olika aktörer för att skogspolitiken skulle 
kunna få genomslag. 

Med detta som bakgrund etablerades i Vilhelmina kommun ett 120 000 hektar 
stort område med ett antal demonstrationsytor och vetenskapliga försöksytor där 
praktiskt skogsbruk kunde förevisas och studeras. Området, som sträcker sig på 
båda sidor om sjön Malgomaj, valdes ut på grund av den höga andelen (64 %) 
gammal naturskog (80 år och äldre). Det innehåller skog, vatten och fjäll och är 
ett för norra Sveriges inland typiskt barrdominerat landskap med stor variation i 
skogstyper, naturtyper och artsammansättning.  
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Figur 7. Vy från Stalonberget i Vilhelmina. 

3.3  Invigning och etablering av Vilhelmina Model Forest (2004-
2005) 
Nästan 10 år efter att projektet ”Uthålligt skogsbruk i ett landskapsperspektiv” tog 
sin början togs ytterligare ett steg mot att säkra ett ekonomiskt hållbart skogsbruk 
med en balanserad användning av skogens samtliga värden. I februari 2004 
ansökte Näringsdepartementet och Vilhelmina kommun om att delta i IMFN 
genom att etablera Vilhelmina Model Forest (VMF) (Svensson et al. 2004). I 
september samma år invigdes VMF i samband med ett internationellt seminarium. 

En sammanhållen strategi och aktörssamverkan är under utveckling. Inom VMF 
har kontakten med Kanada under det senaste året varit intensiv. Representanter 
från både det kanadensiska nätverket för Model Forest (CMFN) och IMFN, har 
vid tre tillfällen besökt Vilhelmina. Ett samarbetsavtal är skrivet mellan samerna i 
Vilhelmina och Cree-indianer inom Prince Albert Model Forest. Dessutom är 
kontakt knuten med Ryssland, Latinamerika och Frankrike. 

Den fortsatta verksamheten i VMF (se avsnitt 5) är kopplad till EU-projektet 
Baltic Forest (se avsnitt 4.3), vilket har utvecklats bland annat som en effekt av 
etableringen av VMF och det behov av att lyfta de tankegångar och arbetssätt som 
arenabegreppet Model Forest erbjuder för att omsätta teorier om uthållig 
användning av skogen som resurs till praktisk handling. 
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4  Nationella och internationella nätverk 

4.1  Arenor för hållbara landskap i Sverige 

4.1.1  Model Forest 

I Sverige pågår en dialog mellan olika aktörer om hur vi skall förvalta 
arenakonceptet Model Forest. För Vilhelmina MF har Skogsvårdsstyrelsen, 
nuvarande Skogsstyrelsen, varit ledande i utvecklingen. I Bergslagen, efter 
initiativ och finansiering från Ludvika kommun och Region Dalarna, har 
Stiftelsen Säfsenskogarna på motsvarande sätt utvecklats till en Model Forest 
(medlem i IMFN sen den 1 Mars, 2006). Slutligen pågår arbete i Sydsverige med 
liknande målsättningar.  

Model Forest har potentialen att utvecklas till ett kraftfullt instrument i arbetet 
med att driva utvecklingen av uthålligt skogsbruk med ett lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt perspektiv. För att spegla den stora variationen mellan de 
svenska landskapen är en grundtanke att fokusera på de tre stora växtgeografiska 
och kulturhistoriska gränszoner som finns i Sverige; Limes Scanicus i södra 
Götaland (övergången mellan den egentliga lövskogsregionen i söder och den 
barrskogsinfluerade boreonemoral regionen), Limes Norrlandicus (den naturliga 
norrlandsgränsen) mellan Mälardalen och Bergslagen i Svealand och den zon 
öster om fjällkedjan där fjällskogsgränsen och odlingsgränsen går i Norrland 
(Angelstam och Törnblom 2004). 

4.1.2  Biosfärområde 

Ett biosfärområde är ett landskap med unik biologisk mångfald eller kulturmiljö 
som består av flera zoner. De olika zonerna benämns kärnområde, buffertzon och 
övergångszon. Kärnområdet är skyddat och de andra zonerna ska komplettera 
skyddet genom en mjuk övergång till området utanför samt stötta strukturella 
funktioner genom att tillhandahålla t.ex. vandrings- och spridningsvägar för fauna 
och flora. Nuförtiden är dessa ofta uppdelade i någon sorts klusterformation då 
detta vanligen passar de fysiska förutsättningarna i området bäst. Idag finns det 
mer än 480 Biosfärområden i fler än 100 olika länder. Man arbetar med tre 
funktioner i biosfärområden: (1) Biologisk mångfald, i form av strukturer, 
processer, arter och genetisk variation; (2) Hållbar utveckling; (3) Att vara en 
arena för forskning, långsiktig provtagning och datainsamling samt för att 
tillhandahålla utbildning och information om miljö- och naturvård samt hållbar 
utveckling lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Biosfärområdena är organiserade i nationella, regionala och ett internationellt 
nätverk. Meningen är att företrädare för olika områden ska utbyta information och 
erfarenheter. Lokal förankring i lokala partnerskap samt nätverkande med andra 
organisationer förordas. Biosfärområden kan ses som en praktisk tillämpning av 
konventionen om biologisk mångfald (CBD), Agenda 21, ekosystemansatsen och 
Malawiprinciperna. 
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I Sverige finns det för närvarande (mars 2006) två biosfärområden, Torneträsk 
och Kristianstad vattenrike samt en biosfärkandidat, Nedre Dalälven. Det pågår 
också förstudier och initiativ för att starta fler biosfärområden. Naturvårdsverket 
ser biosfärområden som ett sätt att uppnå hållbara och praktiska lösningar. Model 
Forests och biosfärområden ska inte ses som konkurrerande koncept utan 
kompletterar varandra väl. Det finns i världen flera exempel på lyckad samverkan 
mellan de båda koncepten (UNESCO 97; UNESCO. 2002; Axelsson och 
Angelstam 2005). 

4.1.3  Andra arenor och initiativ 

Det finns flera andra arenor och initiativ som arbetar mot hållbart nyttjande av 
miljö- och naturresurser. Exempel på sådana är Agenda 21, Ekokommuner, 
Nationalparker, Landskapsekologiska kärnområden (LEKO), Ramsar våtmarker, 
Ekoparker, Samförvaltning av fisk, Världsarv, Pan Parks, LTER-områden (Long 
Term Ecological Research) samt EU programmen InterReg och Leader. Ett 
samarbetsprojekt lett av Sveaskog i form av Leipipir Modellskog handlar om att 
utveckla arbetssätt för hållbar användning av skog och mark genom lokal dialog 
och samverkan i Gällivare kommun.  

Vi ser här goda möjligheter till utbyte av erfarenheter mellan alla dessa olika typer 
av arenor och initiativ.  

4.2  Ett Barentsperspektiv på hållbart skogsbruk 
Skogarna i norra Skandinavien och nordvästra Ryssland utgör en mycket värdefull 
ekonomisk resurs och en viktig tillgång för den ekonomiska utvecklingen. 
Samtidigt finns i området skogar som har höga naturvärden och är bland de mest 
naturliga i Europa. Stora delar är förhållandevis opåverkade av intensivt 
skogsbruk och har därför höga ekologiska värden samtidigt som det inbjuder till 
viktiga forskningsinsatser. Detta är dock något som snabbt håller på att ändras. 
Barentsregionen är 755 600 km2, dvs. nästan dubbelt så stort som Sverige. Under 
1999 diskuterade länderna i Barentsregionen (norra delarna av Norge, Sverige, 
Finland och Ryssland) nya angreppssätt för att öka det regionala samarbetet och 
samtidigt uppnå ett hållbart skogsbruk med de utmaningar som detta innebär, 
bestämde man sig för att vidareutveckla metoden med Model Forest. Detta arbete 
startade i mars 2000. 
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Figur 8. Karta över Barentsregionen. 

EU, BEAC (Barents Euro-Arctic Council) och andra överstatliga institutioner 
identifierade behovet av att etablera ett nätverk av Model Forest i 
Barentsregionen. Det huvudsakliga syftet för Barentregionen är utveckling av 
uthålliga skogsbruksmetoder och synsätt på nyttjande av skogarna som resurs och 
bevarande av biologisk mångfald. Ett viktigt mål är också att förbättra det 
regionala samarbetet samt att uppnå hållbart skogsbruk i Europas rikaste 
skogsresurser. Arbetsgruppen Barents Forest Sector Task Force (BFSTF) inom 
BEAC har varit kontinuerligt informerad om utvecklingen av VMF och har också 
deltagit aktivt i olika skeenden (Anon. 1999, Anon. 2001). 

4.3  Baltic Forest 
Baltic Forest (Forests as a resource for sustainable development and spatial 
planning in the Baltic Sea Region) är ett projekt inom “Baltic Sea Region Interreg 
IIIB Neighbourhood Programme”. Det är också ett Tacis-projekt och ett projekt 
inom Baltic 21, sektorerna för skog och näringsliv. 

Baltic Forest är ett plattformsprojekt som ska bidra till kunskapsutveckling och 
nya insikter om uthålligt skogsbruk i Östersjöregionen genom tvärsektoriellt och 
transnationellt samarbete. Det har fem olika inriktningar; 1) Skogsbruk och 
produktionsaspekter, 2) skogens ekologi och miljöaspekter samt 3) skogens sociala 
aspekter. Dessa tre inriktningar bildar tre teman som speglar begreppet hållbart 
skogsbruk enligt internationella riktlinjer. För att integrera dessa tre delar finns 
ytterligare två inriktningar; 4) småskaligt skogsbruk och små och medelstora 
företag vars verksamhet baseras på skogsråvara och 5) arenabegreppet Model 
Forest som verktyg för hållbart skogsbruk och regional utveckling. 
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Baltic Forest omfattar ca. 2,3 miljoner € under 2006 och 2007. Totalt deltar 24 
organisationer från Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen 
och Tyskland. Det drivs parallellt och integrerat med pågående nationella och 
internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. Det breda tematiska anslaget är 
tänkt att leda till utveckling av nya och kompletterande verksamhetsorienterade 
eller forskningsorienterade projekt under projekttiden och bortom 2007. 

Baltic Forest leds av Länsstyrelsen Västernorrland och kommer i Sverige att 
koncentreras till mellersta Norrland och Västerbotten från kust till fjäll samt till 
södra Dalarna och den naturliga norrlandsgränsen i Bergslagen. Viss verksamhet 
kommer att ske i södra Sverige för att belysa nationella förutsättningar och för att 
naturligt koppla till länderna runt södra Östersjön. I Sveriges deltar förutom 
Länsstyrelsen Västernorrland och Skogsstyrelsen även Sveriges 
Lantbruksuniversitets skogsvetenskapliga fakultet i Skinnskatteberg och Umeå, 
Mittuniversitet, Ludvika kommun, Vilhelmina kommun och Norrskog. Den 
svenska sammansättningen av organisationer med universitet, centrala aktörer i 
skogssektorn samt regionala och lokala myndigheter speglar väl den 
tvärsektoriella ansatsen i Baltic Forest. 

Baltic Forest har rönt stort intresse, både inom samarbetsländerna och 
internationellt via kontakten med IMFN och andra internationella aktörer. På 
startseminariet i Sundsvall 2-3 februari 2006 deltog ett sextiotal personer från 31 
organisationer i 9 länder (www.balticforest.net). 
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Figur 9. Baltic Forest, länder och områden samt var deltagande organisationer är lokaliserade.  

4.4  Ett nätverk av landskapsarenor i Europa? 
Som noteras i EUs Forest Action Plan är skogar i vid bemärkelse en viktig resurs 
för hela Europa (Birot mfl. 2005). Egentligen blev EU ett skogsland först 1995 
när länder med stor virkesproduktion och skogsindustri, som Sverige, Finland och 
Österrike, blev medlemmar. EUs utvidgning 2004 har förstärkt detta, och även 
förstärkt skogens roll för landsbygdsutveckling. Till detta ska fogas Rysslands 
stora betydelse som ”europeisk vedbod”. Denna utveckling speglas av 
uppkomsten av olika försök att utveckla regionalt anpassade former för hållbar 
utveckling baserad på skogslandskapets varor och tjänster.  

I Sverige bedrev flera svenska skogsföretag under början av 1990-talet 
utvecklingsprojekt för att utveckla metoder för ekologisk landskapsplanering. 
STORAs Grangärdeprojekt och Domänverkets Särnaprojekt är två exempel. 
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I Ryssland finns flera exempel på initiativ med inriktning mot ett hållbart 
brukande av resursen skog. Två av de mest kända är Pskov Model Forest som 
drivs av WWF och Komi Model Forest som leds av Silver Taiga Foundation. Den 
allra senaste är Kovdozersky Model Forest i nordvästra Ryssland i Murmansk. I 
Ukraina finns ett begrepp kallat Nationell Naturpark som är snarlikt 
biosfärområden. Vidare så utrycker nu skogsförvaltningar i Karpaterna sitt 
intresse att lära mer om arenabegreppet Model Forest (Elbakidze et al. 
manuskript).  

I Lorraine i nordöstra Frankrike har Vosges du nord Biosphere Reserve anmält sitt 
intresse att delta i nätverket för Model Forest, liksom Parc Naturelle Regional du 
Moarvain i västra Frankrike. 

 
Figur 10. Europeiska skogsregioner och belägenheten av de olika arenor med inriktning på hållbart 
skogsbruk som nämns i texten. 

4.5  Turism – tjänsteproduktion på en internationell marknad 
Landskapet är en resurs som producerar varor och tjänster av många slag. Som ett 
komplement till det traditionella skogsbruket söker många efter möjligheter att 
nyttja våra naturresurser på nya sätt och i nya näringar. Turismen kan ses som ett 
sätt att använda basresurser som skog, mark, sjöar eller strömmande vatten. Till 
skillnad från många andra näringar är turismen i huvudsak icke-konsumerande – 
man använder skogen utan att hugga ner den, man sätter tillbaka fångad fisk till 
exempel – vilket gör att basresursen kan återanvändas om och om igen. Statistik 
från FN-organet World Tourism Organization visar att antalet turistresor i världen 
har ökat från omkring 20 miljoner per år 1950 till runt 700 miljoner idag. Enligt 
World Tourism Organizations prognoser kommer ökningen att fortsätta till 
omkring 1,5 miljarder årliga turistresor år 2020, bland annat till följd av att länder 
som Kina, Indien och Ryssland kommer in på den internationella resemarknaden. 
En stark trend inom denna utveckling är att resorna fördelas på långt fler resmål 
nu än de gjort tidigare. År 1950 gick 70 procent av alla turistresor till de fem 
populäraste turistländerna. Idag är motsvarande siffra 35 procent. Denna enorma 
breddning innebär att idag konkurrerar i stort sett alla turistmål – eller länder – 
med alla andra på den globala turistmarknaden. Slutsatsen blir att bara om man 
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har en tillräckligt bra produkt, en tillräckligt spännande upplevelse eller 
tillräckligt intressant miljö kan man hävda sig i konkurrensen.  

Turismen i Sverige omsätter drygt 170 miljarder kronor årligen. Huvuddelen av 
den turistiska konsumtionen fördelas på tre sektorer: boende och restaurangbesök, 
transporter samt varuhandel. En liten del av turisternas pengar går till den post 
som i statistiken kallas ”övriga samhälleliga tjänster”. Det handlar om knappt åtta 
miljarder kronor eller fem procent av turistsektorns totala omsättning. Det kan 
tyckas obetydligt i sammanhanget, men i själva verket är det utformningen av och 
innehållet i denna del som är motorn i hela systemet. Här döljer sig de sevärdheter 
och attraktioner som lockar besökare och får dem att spendera pengar på boende, 
mat och resor. Det är så turistnäringen fungerar. Därför kan man exempelvis inte 
bara titta på vad försäljningen av fiskekort ger om man vill bedöma värdet av 
fisketurism och sportfiske.  

Turistnäringen är en servicenäring och som sådan sysselsättningsintensiv. Ett 
resultat av den växande turismen är alltså att det skapas arbetstillfällen. Enligt 
beräkningar som Statistiska centralbyrån (SCB) gjort för Turistdelegationen har 
antalet sysselsatta i svensk turistnäring under den senaste tioårsperioden ökat med 
24 procent, vilket motsvarar omkring 24 000 nya arbetstillfällen. Den totala 
sysselsättningen i Sverige ökade under samma period med omkring fem procent. 
Turismen skapar i stor utsträckning jobb i områden där det inte finns så många 
alternativa sysselsättningsmöjligheter. Ett belysande exempel är Älvdalens 
kommun i Dalarna, där det finns omkring 150 aktiva företag. Av dem har 140 
kopplingar till turism och turismnäring. Det är alltså inte de traditionella 
näringarna som främst skapar nya jobb i kommunerna längre. 

Inom IMFN pågår nu en utveckling av strategiska möjligheter att etablera Model 
Forest som ekonomiskt självförsörjande enheter eller åtminstone som enheter som 
på olika sätt deltar i näringsverksamhet. Detta är en följd inte minst av de senare 
årens intresse från utvecklingsländerna att etablera Model Forest. Detta är också i 
allra högsta grad intressant i ett nordeuropeiskt perspektiv och har lyfts fram 
speciellt i det ovan nämnda projektet Baltic Forest som testar konceptet Model 
Forest som verktyg för regional utveckling och levande landsbygd. 
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5  Verksamhetsplan för Vilhelmina 
Model Forest – en skiss 

5.1  Profilering av Vilhelmina Model Forest 
Vilhelmina Model Forest etablerades i september 2004 och är fortfarande under 
utveckling. Ett av de steg som har tagits är att profilera VMF, dvs. identifiera det 
som är specifikt för just VMF och nordvästra Sverige och som är värdefullt att 
lyfta fram även i ett globalt perspektiv inom IMFN: 

1. VMF innehåller stora arealer skog som påverkats i obetydlig eller måttlig 
grad av trakthyggesskogsbruk. Det finns en lokal tradition sedan lång tid att 
använda alternativa skogsbruksmetoder som kan antas medge bättre balans 
mellan olika värden och intressen. 

2. VMF innehåller stora arealer skog med höga natur- och landskapsvärden. 
Det finns förutsättningar för experiment och studier av påverkan av olika 
former av skogsskötsel och annan markanvändning, utan att dessa värden 
hotas. 

3. Det finns intressekonflikter angående markanvändningen, speciellt mellan 
skogsbruk och rennäringen men även angående konsekvenserna av en 
fortsatt vattenkraftsutbyggnad, vilket innebär att behovet av innovativa 
lösningar på markanvändningsfrågor är stort i både objekt- och 
landskapskala. 

4. Det finns etablerat ett stort geografiskt område med möjligheten att arbeta 
på landskapsnivå från fjäll och fjällskog till skog, odlingsbygd och 
samhälle. 

5. Det finns sedan tidigare vetenskapliga försöksytor och studier som har 
direkt bäring på centrala frågeställningar om skogsbruk (blädning, 
dimensionshuggningar, anpassat skogsbruk vid vattendrag, 
skärmskogsbruk, mm), och en bra kontakt med Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå Universitet. 

6. VMF-området är väl dokumenterat, dvs. det finns mycket data tillgängliga 
vilket i sin tur medger att historiska och andra analyser kan göras. Vidare 
finns det tillgängligt ett stort antal publikationer och dokumentation från de 
olika försök som gjorts. 

7. Det finns en etablerad och väl fungerande lokal samverkan mellan olika 
aktörer; Skogsstyrelsen, SCA, Norrskog, Sveaskog, Vilhelmina Övre 
Sockenallmänning, Statens Fastighetsverk, Vilhelmina norra och södra 
sameby, m.fl. 

8. VMF ingår i ett globalt nätverk med ett kontinuerligt utbyte av erfarenhet 
och kunskap om uthålligt skogsbruk, vilket också är utgångspunkten för 
utvecklingen av ett nordeuropeiskt nätverk av Model Forests.  
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9. Det finns bra förutsättningar för samfinansiering och samarbete för 
nyfinansiering av företagande, offentlig förvaltning och forskning. 

10. Det är en medialt intressant möjlighet att vidareutveckla markanvändning 
och regional utveckling i ett område som drog till sig så stort intresse under 
slutet av 1980-talet – Njakafjällsdebatten – och som t.o.m. blev föremål för 
en doktorsavhandling (Lisberg-Jensen 2002). 

 

Figur 11. Vilhelminas läge i förhållande till andra orter i Europa. 

5.2  Förslag på organisation och avgränsning 
I den rapport som publicerats om Vilhelmina MF (Svensson et al. 2004) 
konstateras det att följande fyra steg krävs för att uppfylla de villkor som ställs av 
IMFN för att ingå i nätverket: 

- Lokalt partnerskap. Etablera en styrgrupp av lokala intressenter och aktörer 
som har som gemensamt mål att verka för ett uthålligt skogsbruk och som kan 
verka genom en förvaltning av VMF. 

- Forum. Organisera ett forum där den lokala styrgruppen kan förmedla och öka 
förståelsen för olika anspråk på skogsmark, ta del av kunskap och erfarenheter 
och fördela resurser för att utveckla metoder för uthålligt skogsbruk. 

- Geografiskt område. Fastställa ett geografiskt område som kan fungera som 
ett fullskaligt experimentområde, där metoder för uthålligt bruk av landskapets 
varor och tjänster kan utvecklas, tillämpas, studeras och demonstreras. 
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- Verksamhetsstruktur. Utveckla en verksamhetsstruktur som medger att 
utveckling mot ett uthålligt skogsbruk kan beskrivas, då markägar-, samhälls- 
och landskapsperspektiv liksom hänsyn till skogens alla värden beaktas. 

I ett första steg har en lokal styrgrupp organiserats. Skogsstyrelsen i Vilhelmina 
har samordnat detta tillsammans med markägare och brukare, lokala aktörer i 
VMF, myndigheter och forskare. Den lokala interimistiska styrgruppen består av 
följande organisationer:  

Vilhelmina kommun Vilhelmina Övre Allmänningsskog SCA Skog AB 
Vilhelmina samebyar Sveriges Lantbruksuniversitet Skogsstyrelsen 
Statens Fastighetsverk Länsstyrelsen i Västerbottens län Norrskog 
Umeå universitet Naturskyddsföreningen 

Det forum för partnerskap som efterfrågas är under uppbyggnad. Detta sker 
genom att ett nätverk med ca 50 personer bildas med olika 
markanvändningsintressen.  Nätverket kan indelas i grupper beroende på aktuella 
frågor och intresseinriktning. Det är viktigt att det organiseras möten så att 
styrgruppen får med de lokala aktörerna (ägare, markanvändare och andra 
intressenter) i dialogen och i de operativa åtgärderna för att nå uthålligt 
skogsbruk. 

Vilhelmina kommun har ställt en lokal till VMFs förfogande i Vilhelmina 
kyrkstad. Det forum för partnerskap som efterfrågas ovan måste nu utvecklas 
under hand. Ett antal exkursioner har organiserats, bland annat om skogsbruk vid 
vattendrag, och flera är planerade.  

Arbetet fördelas mellan den lokala styrgruppen och nätverket, båda med 
representanter från skogsbruk, naturvård, rennäring, rekreation och turistnäringen. 
Styrgruppen har det övergripande ansvaret för att planerade mål och visioner 
uppfylls, utformar strategier och svarar också för att medel söks från olika 
finansiärer. Nätverket utgör den större gruppen där man kommer med förslag om 
vilka mål och insatser som är aktuella. Denna grupp utgör förankringen mot 
lokalbefolkningen och utåt mot regional myndigheter, forskarna, m.fl.  

Det geografiska området är Vilhelmina kommun (879 000 hektar). 
Informationsstigar, skyltar och demonstrationsplatser har iordningställts så att 
olika former av användning av skogen och naturresurserna kan visas. Skogen 
kommer att användas som tankesmedja och lärosal. Om behov finns kan även 
demonstrationsobjekt eller områden utanför Vilhelmina anslutas till VMF som 
”satelliter”. Vid vissa arbetsinsatser kommer det geografiska området att omfatta 
hela Vilhelmina kommun. Storleken på det geografiska området varierar beroende 
på frågeställningen. För att tillgodose rennäringens möjligheter och begränsningar 
vidgas perspektivet i denna fråga till att beröra hela samebyarnas gränser. 
Samebyarna sträcker sig från Vilhelminafjällen till kustlandet vid Bottenhavet och 
täcker 2,9 miljoner ha. 
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Ett förslag på verksamhetsstruktur är under framtagande av den lokala 
styrgruppen. En av de mer centrala uppgifterna är att utveckla deltagande samt 
kriterier, indikatorer och program för VMF utifrån det förslag som lagts i 
Svensson et al. (2004). För närvarande finns en preliminär och övergripande 
verksamhetsplan som kommer att bearbetas vidare av den lokala styrgruppen. 
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Figur 12. Karta över Vilhelmina Model Forest – Demonstrationsområden  
1. Silisen, Rennäring – Kulturspår 
2. Klitvallen, Fjällskogsblädning 
3. Vojmsjölandet, Tallurskog 
4.  Skikkisjöberget, Gallringsmetoder 
5. Gråtanån, Kulturspår 
6. Krontjärn, Tätortsnära skogsbruk 
7. Kyrkberget, Information – barnstigar 
8. Statsås, Bränning 
9. Laxbäcken, Skötsel vid vattendrag 
10. Andersbäcken, Skärmhuggning 
11. Skorne, Landskapsplanering 
12. Stalon, Skogshistoria 
13. Njakafjäll, Granurskog 
14. Bielite, Alternativa skötselmetoder - kulturspår 
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5.3  Förslag på verksamhetsplan för Vilhelmina Model Forest 
Model Forest konceptet, såsom det är tillämpat inom IMFN och Canadian Model 
Forest Network, erbjuder en möjlighet att etablera en arena för utveckling, 
förvaltning och forskning om hållbart skogsbruk och hållbar användning av 
naturresurser. Verksamhetsplanen i en Model Forest är uppbyggd kring sex 
kriterier för uthålligt skogsbruk, varav fyra speglar naturvetenskapliga perspektiv 
och två speglar samhällsvetenskapliga perspektiv (Svensson mfl. 2004):  

1) Bevarande av biodiversitet. 

2) Vidmakthållande av skogsekosystemens vitalitet och produktionsförmåga.  

3) Bevarande av mark och vattenresurser. 

4) Skogsekosystems roll i globala kretslopp.  

5) Skogsbrukets samhällsnytta.  

6) Samhällets ansvar för uthållighet. 

Samtliga Model Forest inom IMFN tillämpar dessa sex kriterier men formar 
verksamheten så att nationella och lokala förutsättningar är i fokus. 

Den preliminära verksamhetsplanen för VMF innehåller sex utvecklingsprogram 
enligt de ovan angivna sex kriterierna.  

1. Naturvård i ett landskapsperspektiv. 

2. Skogsbruk för balans mellan produktionsmålet och miljömålet. 

3. Skogsskötsel i anslutning till vattendrag. 

4. Klimatförändringarnas påverkan på den alpina trädgränsen och den fjällnära 
skogen. 

5. Kombinationen skogsbruk – rennäring. 

6. Deltagande planering i skogslandskapet. 

Program 1. Naturvård i ett landskapsperspektiv 

Se indikatorer 1.1 – 1.4, 2.1, 5.2 och 6.1 i Svensson et al. (2004). 

Att bevara den biologiska mångfalden är den övergripande målsättningen för 
arbetet med formellt skydd av skogsmark inom miljökvalitetsmålet Levande 
skogar. För att uppfylla detta mål förutsätts att skogsbruk och andra areella 
näringar bedrivs på ett sådant sätt att naturligt förekommande arter kan fortleva i 
livskraftiga populationer. Detta förutsätter i sin tur att formellt skydd kan planeras 
på landskapsnivå och integreras med skogsbruket så att funktionella nätverk av en 
regions representativa skogliga livsmiljöer kan bevaras. 
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Figur 13. Granurskog med höga naturvärden vid Njakafjäll. 

Programmet är upplagt med ansatser på landskapsnivå, ekosystemnivå och 
artnivå. På landskapsnivå ingår beskrivningar av landskapets struktur och 
fördelning av naturtyper och störningsregim, förekomst och fördelning av 
nyckelbiotoper och andra artrika skogsmiljöer samt naturliga diversitetsgradienter. 
På ekosystemnivå omfattas skillnader mellan kulturskog och naturskog, förekomst 
och fördelning av död ved och andra specifika karaktärer. På artnivå är fokus på 
hotade och rödlistade arters status och fortlevnad.  

Som en bakgrund till arbetet bör en bristanalys göras och följas upp med rumsliga 
(GIS) analyser av olika skogliga livsmiljöers funktionalitet avseende bevarande av 
livskraftiga stammar (Angelstam et al., 2003, Angelstam, Lazdinis, Törnblom, 
2004). 

Följande delstudier diskuteras: 

1. Översiktlig kartläggning av skogar där kalhyggesbruk bör undvikas. 

2. Specificering av olika typer av skogsdynamik och skäl för alternativ till 
trakthyggesbruk, som till exempel olika former av kontinuitetsskogsbruk. 

3. Översiktlig kartläggning av var skogar med kontinuitetsvärden finns idag. 

4. Översiktlig kartläggning av förändringar i utbredningen av skogar med 
kontinuitetsvärden under olika skogshistoriska faser. 
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5. Landskapsplanering för olika skogsmiljöer med avseende på målklassning, 
inklusive kontinuitetsskogsbruk i bestånd med förstärkt naturhänsyn (PF) 
och naturvårdsmål med skötsel (NS). 

6. Landskapsplanering med avseende på hur funktionaliteten för olika 
skogsmiljöer påverkas av fördelningen av formellt skyddad skog och 
naturvårdsavtal. 

7. Genom att kartlägga områdets historia och skogsbruksmetoder och relatera 
detta till förekomsten av indikatorarter i olika skogsmiljöer, kan vi lära oss 
mer om bevarandet av den biologiska mångfalden. 

Program 2. Skogsbruk för balans mellan produktionsmålet och miljömålet 

Se indikatorer 2.1, 5.2 och 6.2 i Svensson et al. (2004). 

På den internationella scenen finns en bred enighet om att skogsbruksmetoder ska 
utvecklas så att de skapar skogar med artsammansättning, struktur, funktion och 
dynamik som liknar olika landskaps och regioners naturliga tillstånd (Svensson 
och Jeglum 2001, Angelstam 2003, Angelstam och Kuuluvainen 2004). 

Inom VMF finns flera vetenskapliga försök och demonstrationsytor avseende 
alternativa skogsbruksmetoder, markanvändning och mångbruk, med tillhörande 
dokumentation. Dokumentationen är i sig ett värdefullt underlag men det finns ett 
behov av att göra uppdateringar och revision, speciellt med avseende på 
skogsbruksmetodernas effekt på balansen mellan produktions- och miljömålet. 

Skogsstyrelsen startade 2004 projektet Kontinuitetsskogar och 
kontinuitetsskogsbruk , bland annat för att utveckla och studera alternativ och 
komplement till trakthyggesbruk för att de skogspolitiska målen ska kunna nås. 
Dock är kunskapen om alternativa skogsbruksmetoder begränsad. Det finns ett 
stort behov av att utreda hur alternativa metoder kan utformas som klarar av att ge 
en acceptabel ekonomisk avkastning samtidigt som miljömässiga och 
sociala/kulturella värden beaktas (Anon 2004). 
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Figur 14. Blädad skog vid Bielite. 

En kartläggning av skogshistoriken är av största vikt för att rätt kunna tolka 
dagens skogstillstånd och avgränsa områden med olika störningsregim. En sådan 
kartläggning ger dessutom ett underlag att utgå ifrån vid planering av lämpliga 
skötselstrategier. Historiskt sett är blädningsskogsbruk den dominerande 
skötselformen inom VMF. Det är först under de senaste 30 åren som 
hyggesbruket fått genomslag. En utvärdering av hur olika huggningsingrepp 
påverkat det mer naturliga tillståndet låter sig därmed göras.  

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt specifika arter som i någon mån är beroende 
av ett kontinuerligt trädskikt. För VMF är förekomsten av epifytiska hänglavar i 
förhållande till historisk och nutida markanvändning speciellt intressant, jämte hur 
skogsskötsel kan utformas för att bevara ett vitalt hängslavsbestånd så att både 
specialiserade arter med landskapskrav bevaras och rennäringens behov 
tillgodoses. 
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Väster om gränsen för fjällnära skog arbetar Skogsstyrelsen med en s.k. fördjupad 
verksamhetsplan för Stökenområdet, beläget väster om Saxnäs i direkt anslutning 
till Marsfjällets naturreservat. Bakgrunden är att Klimpfjälls och Lövbergs 
samfälligheter, som äger marken, har ansökt om flera tillstånd till avverkning 
samt att få bygga en skogsbilväg. Skogsstyrelsen har bedömt att området är 
särskilt utsatt för konkurrens av andra markanvändningsintressen och kan därför 
med stöd av Skogsvårdslagen upprätta en fördjupad verksamhetsplan. I skrivande 
stund är skogen inventerad och en naturvärdesinventering är utförd. Nu gäller det 
att finna en balans mellan produktions- och miljömålet. När markägarna har fått 
möjlighet att lämna synpunkter på planen skall också övriga markanvändande 
aktörer beredas möjligheter att lämna synpunkter, vilka skall beaktas i den 
upprättade fördjupade verksamhetsplanen för Stökenområdet. Denna process 
kommer också att belysas under Program 6 om deltagande planering i 
skogslandskapet. 

Följande delstudier diskuteras: 

1. Genomgång och revidering av befintliga produktionsförsöks- och 
demonstrationsytor, blädning och gallring. 

2. Förekomst av epifytiska hänglavar i förhållande till historisk 
markanvändning och skogsskötsel i olika skalor. 

3. Skogsbruksstrategier i skogslandskap med höga natur- och 
landskapsvärden. 

4. Analys av mänsklig kolonisationshistoria. 

5. Analys av historisk brandregim och trädslagsdynamik. 

6. Dikning – historik, behov och förutsättningar. 

7. Intensivodling och fiberplantager – förutsättningar och behov av plantor. 

 

Program 3. Skogsskötsel i anslutning till vattendrag 

Se indikatorer 3.1, 3.2 och 6.2 i Svensson et al. (2004). 

Övergångszonerna mellan land och vattenmiljöer är artrika och av stor betydelse 
för den biologiska mångfalden och för sportfiske som näring. Vattendrag och 
strandzoner fungerar också som naturliga spridningskorridorer för växter och djur. 
Inom VMF finns inventeringsresultat från fem större bäcksystem avseende både 
vattenmiljöerna och de intilliggande skogsmiljöerna. Analyser av dessa kan 
resultera i bättre skogsskötselanvisningar och effektiva biotopvårdsarbeten. Det 
långsiktiga målet är att bygga upp en grundläggande kunskap som ger möjlighet 
att skapa skötselprogram som både gynnar biologisk mångfald och medger viss 
skogsproduktion i vattendragens närmiljöer. 
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Figur 15. Exkursion vid Laxbäcken för lokala aktörer inom Vilhelmina Model Forest. 

Vattenfall har presenterat planer på överledning av Vojmåns vatten till Stalons 
kraftstation. Man menar att projektet är miljöanpassat och endast ger begränsade 
negativa effekter. Uppskattningsvis kommer mer än 90 procent av Vojmåns vatten 
att ledas bort via en 17 km lång grävd tunnel genom ett naturreservat och under ett 
skyddsvärt vattensystem. Argumenten för en överledning är att växthuseffekten 
måste hejdas – ”vi behöver mer förnyelsebar energi och minskade utsläpp av 
koldioxid”. Genom de s.k. elcertifikaten möjliggörs en statssubvention av 
Vojmåöverledningen som krävs för att den skall vara lönsam. Ett annat argument 
är att det skapar nya jobb.  

Strömmande vatten har många värden och ofta är det konkurrens om denna 
naturresurs. Vattenkraften anses vara ett av de renaste energislag vi har och under 
våren 2006 kommer regeringen att presentera förslag till ytterligare utbyggnad av 
vattenkraft. Å andra sidan är våra nationalälvar och kvarvarande vattendrag 
mycket värdefulla för turism- och landsbygdsutveckling. En viktig och växande 
del handlar om upplevelser i vildmark med koppling till friluftsliv och sportfiske. 
Enbart sportfisket i Sverige beräknas omsätta mer än 4 miljarder kronor per år. De 
strömmande vattnen är även centrala för naturvården, framförallt den biologiska 
mångfalden. Många är de frågor som kräver ett svar; Hur ska denna konkurrens 
hanteras? Vem vill bygga ut vattenkraften och vilka är de starkaste motiven? Har 
man från nationalekonomisk synpunkt tillräckligt noggrant jämfört möjliga vinster 
för olika nyttjande av det strömmande vattnet? Kommer Sverige att kunna erbjuda 
”turistisk vildmark” i framtiden och vad är den värd? Vad betyder de olika 
arbetstillfällen som skapas runt resursen? 
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Följande delstudier diskuteras: 

1. Analysera effekter på vattenmiljöerna och den biologiska mångfalden av 
historiskt och pågående skogsbruk för de inventerade vattendragen. Framför 
allt kommer arbetet att förläggas till Laxbäcken.  

2. Landskapsplanering av målklasser (Orört (NO), Skötsel (NS) och Förstärkt 
hänsyn (PF))  längs vattendrag, sjöar och våtmarker. 

3. Påbörja biotopvårdsarbeten i Laxbäcken.  

4. Ta fram skötselförslag för skogsbruk i anslutning till vattendrag. 

5. Belysa hur Ångermanälven påverkats av vattenkraftsutbyggnad. 

Program 4. Klimatförändringarnas påverkan på skogen 

Se indikator 4.3 i Svensson et al. (2004). 

Möjliga effekter av klimatförändringarna är att den alpina trädgränsen flyttas 
uppåt, att lågproduktiv mark och impediment i den fjällnära skogen under vissa 
förutsättningar förändras så att ståndortens produktionsförmåga ökar och att 
produktiv skogsmark försumpas så att produktionsförmågan minskar. Detta 
medför att förutsättningarna för skogsbruk i den fjällnära skogen förändras, 
liksom funktionaliteten i de för naturvård avsatta skogsarealerna. 

Klimatförändringarna påverkar det strategiska arbetet med att säkra den 
biologiska mångfalden i de fjällnära skogarna. Miljömålet Levande skogar 
omfattar inte den fjällnära skogen, då det antas att skogsbrukets påverkan på 
naturmiljön är mer extensiv och att den biologiska mångfalden därmed inte är 
hotad. Vidare har stora arealer fjällnära skog avsatts i form av naturreservat med 
fri utveckling. Ståndorternas ökade produktionsförmåga och igenväxning kan på 
sikt hota de prioriterade bevarandevärdena. 

Följande delstudier diskuteras: 

1. Klimatscenariers effekt på den alpina trädgränsens läge och 
artsammansättning. 

2. Klimatscenariers effekt på den fjällnära gränsens läge samt på 
trädslagsfördelningen och produktionsförmågan i den fjällnära skogen. 

3. Klimatscenariers effekt på funktionaliteten hos de för naturvård avsatta 
skogsarealerna. 

4. Klimatscenariers effekt på vegetationstyper viktiga för ren och älg. 

Program 5. Kombinationen skogsbruk – rennäring 

Se indikatorer 2.1, 5.2 och 6.2 i Svensson et al. (2004). 

För rennäringen är det viktigt att ha kunskap om renarnas betesutnyttjande under 
olika säsonger. Allmän information om renens betesutnyttjande finns redan medan 
kvantitativ kunskap om hur skogsskötsel, skogens åldersstruktur m.m. påverkar 
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nyttjandet är begränsad. Ett första steg i att skapa en översikt över de viktigaste 
betesområdena har varit att ta fram renbruksplaner vilka idag finns i operativt 
bruk i Vilhemina Norra sameby och är under uppbyggnad i Vilhelmina Södra 
sameby.  

 

Figur 16. Provytetaxering av lavförekomst och utsättning av ”lavburar” under arbetet med 
renbruksplan. 

Ny teknik som utvecklats inom viltforskningen har satts i operativt bruk inom 
renskötseln i Vilhelmina Norra sameby. Sedan den 15 november har 20 renar 
burit halsband utrustade med GPS och GSM, som via webbaserade kartor och 
mobiltelefon dagligen har hållit renskötarna uppdaterade om var renarna befinner 
sig. Med denna teknik går det också att få ny och bättre kunskap om hur renarna 
nyttjar markerna vilket gör det möjligt att relatera detta till olika skogsbrukssätt. 
Renarnas GPS-positioner kommer också att stärka informationen i den 
Renbruksplan som tidigare tagits fram av samebyn. Information om skogstillstånd 
kommer från skogliga databaser samt existerande satellitbildsklassificeringar, 
vilka kompletteras med fältdata avseende skogs- och betesförhållanden. I de 
beståndsbaserade analyserna utvärderas hur lavrika bestånd med olika 
skogstillstånd och skötselhistorik utnyttjas av renarna för vinterbetets 
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marklavsområden och vårvinterbetets hänglavsområden. Resultaten ökar 
kunskapen om markernas betespotential och bidrar till ett förbättrat 
betesutnyttjande för samebyn. Vidare lägger informationen grunden för ett mer 
rennäringsanpassat skogsbruk genom ökad kunskap om kopplingen mellan renens 
behov och skogliga åtgärder. Denna kunskap leder till en förbättrad dialog mellan 
ren- och skogsnäring. 

Följande delstudier diskuteras: 

1. Utvärdering och värdesättning av de i renbruksplanerna indelade 
beteslanden. 

2. Utvärdering av hur olika skogsbruksmetoder påverkar renens 
betesutnyttjande.  

3. Utvärdera nyttan av det inom projekt Renbruksplan utvecklade programmet 
”GIS för Renbruksplan” som ett underlag vid samråd mellan olika aktörer. 

4. Anpassa existerande metoder för hänglavsinventering till de specifika 
frågor som berör rennäringen. 

5. Optimera de operativa fördelarna med GPS/GSM halsband för samebyarna. 

6. Traditionell och lokal kunskap relaterat till nyttjandet av skog. 

Program 6. Deltagande planering i skogslandskapet 

Se indikatorer 6.1 t.o.m. 6.4 i Svensson et al. (2004). 

Dialogen mellan inblandade aktörer är viktig för att nå operativa målsättningar 
och nödvändig för att stimulera nytänkande och delaktighet. Lokalt förankrade 
insikter om nytta och konsekvenser av skogsbruk och andra åtgärder i 
skogslandskapet ger ökad förståelse och intresse. 

För att nå framgång med en väl balanserad användning av landskapet krävs att 
konflikter mellan olika intressegrupper och intressenter hanteras, bland annat så 
att dessa har tillgång till information och är delaktiga i planeringsarbetet. Genom 
strategisk miljöbedömning kan långsiktiga mål för hållbar utveckling införlivas i 
planerings- och beslutsprocesser. Det kräver emellertid att passande 
bedömningsverktyg eller indikatorer utarbetas i samspel mellan berörda aktörer på 
olika nivåer, såväl offentliga som privata. Här finns ett stort behov av utveckling 
av metoder som kan hantera komplexa och vetenskapligt baserade verktyg för 
miljöbedömning, samtidigt som delaktigheten bibehålls. 
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Figur 17. Skogslunch vid en exkursion inom Vilhelmina Model Forest hösten 2005. 

För att uppnå de skogliga operativa målen krävs rådgivning och information för 
skogsägare och allmänhet. Inom demonstrationsområden finns möjlighet att i fält 
se praktisk skogsskötsel och använda skogen som lärosal. För att få en visuell bild 
av landskapet kan fjärranalys och GIS-teknik användas. Resultat från arbeten 
inom VMF kommer bl.a. att presenteras i visningsrummet i Kyrkstan i Vilhelmina 
samhälle. 

Älg som jaktbart vilt värderas högt av jägarkretsen. Kunskap om älgarnas 
vandringsmönster är en bristfaktor. Det finns ett behov av en mera aktiv 
samverkan mellan parterna inom viltvården för att få till stånd en mer långsiktig 
förvaltning.  

Följande delstudier diskuteras: 

1. Skapa en lokal grupp för aktörsamverkan och finna arbetsformer för denna. 

2. Upprätta fördjupad verksamhetsplan för Stökenområdet vid Kultsjön. 

3. Iordningställa demonstrationsområden inom VMF; inklusive tätortsnära 
skogsbruk, och utkikspunkter som vid Trappstegsforsen, Stalonberget och 
Alsberget. 

4. Påbörja utbildning av skogsägare och allmänhet genom en föreläsningsserie 
baserad på de sex kriterierna enligt ovan. 

5. Följa, dokumentera och förbättra samrådsförfarandet mellan rennäring och 
skogsbruk. 
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6. Följa, dokumentera och stärka hur informationen från ”Realtids-GPS på 
ren” inverkar på dialogen mellan rennäring och skogsbruk.  

7. Följa projektet Älg i Mittskandia. 

8. Följa, dokumentera och förbättra hur 3D-visualiseringtekniken kan 
användas och stärka markanvändardialogen i Laxbäckenområdet. 
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I Sverige och internationellt pågår arbete med att
omsätta konventioner och riktlinjer om hållbar
utveckling i praktisk handling. Detta kräver samver-
kan mellan olika markägare och andra aktörer i
samhället. Det landskapsperspektiv som eftersträvas,
både i form av att man betraktar stora geografiska
områden och landskapets olika värden samt med-
verkan av olika aktörer, skulle underlättas om det
fanns arenor där människor kunde samverka utifrån
sina egna förutsättningar och intressen. Denna rap-
port ger några exempel på sådana mötesplatser.




