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Denna rapport har tagits fram inom den regionala skogsstrategin för Småland med finansiering 

från det nationella skogsprogrammet 



 

Klimatplattform för rådgivning och information 
 

Bakgrund 

Skogen och den förnybara skogsråvaran har en nyckelroll i den pågående omställningen 

till en biobaserad samhällsekonomi. Möjligheter att öka tillväxten i skogen genom olika 

skogsskötselåtgärder bör därför tas tillvara och det behövs innovativa sätt att använda 

skogens olika råvaruströmmar. Förutom ett ökat behov av skogsråvara finns även 

förväntningar att skogen ska ge en stor klimatnytta och därmed motverka 

klimatförändringarna. Samtidigt ökar risken för stormskador, skogsbränder, 

sommartorka och skador orsakade av skadesvampar och insekter på grund av ett 

förändrat och varmare klimat. Detta är högst troligt särskilt i södra Sverige där 

globalisering och urbanisering redan bidragit till introduktion och etablering av nya 

skadegörare. Hur ska markägare sköta sig skog för att utnyttja framtida 

klimatförutsättningar och samtidigt minska riskerna för skador i skogen.  

 

Syfte 

Syftet med projektet var att initiera en klimatplattform för information och rådgivning 

till skogsägare i södra Sverige om hur man kan anpassa skogsskötseln i ett förändrat 

klimat. Detta är direkt kopplat till den regionala Skogsstrategin för Småland. Ett annat 

syfte med projektet var att genomföra informationsinsatser i form av skogsägarträffar 

under hösten 2018. Klimatplattformen kommer att ske i samverkan mellan 

Linnéuniversitetet, skogsnäringen i Småland/södra Sverige och myndigheter (SKS, 

Länsstyrelser mm). 

 

Resultat 

Under hösten har projektet medverkat i två skogsägarträffar (Växjö och Vetlanda) och 

har nått ut till över 350 skogsägare i samverkan med Södra. Projektet har 

initierat/formerat en mindre arbetsgrupp (Linnéuniversitetet, Södra och 

Skogsstyrelsen) och arbetsgruppen har haft en dialog med klimatrådet i Jönköping (vi 

kommer vara föredragande under klimatrådets informationsträff i Nässjö den 6:e 

februari). Klimatplattformens arbetsgrupp kommer bestå av 6-8 personer och 

informationsplattformen kommer att utvecklas vidare under våren 2019 med flera 

möten. 

 

Vad händer i framtiden 

Klimatplattformens arbetsgrupp kommer att söka medel hos Skogsstyrelsen, Södra, 

region Kronoberg mm för att kunna bedriva informations- och rådgivningsinsatser 

under 2019-2020. Under 2019-2020 planerar vi att ha 10 informationsträffar med 

skogsägare i södra Sverige. Under 2019 planerar klimatplattformens arbetsgrupp 

(Södra, Skogsstyrelsen och Linnéuniversitetet) att ta fram en kortfattad broschyr när det 

gäller klimatanpassningar i skogsbruket. Denna kommer att skickas ut till alla 



skogsägare i södra Sverige. Resultat och kunskaper sprids effektivt till omgivande 

samhället även genom media och undervisningsaktiviteter, vilket är 

informationsinsatser som kommer att ingå i en informations- och rådgivningsplattform. 

På lång sikt kommer klimatplattformen ha en stor betydelse för olika informations- och 

rådgivningsinsatser för skogsägare i Småland/södra Sverige, där Södra, 

Linnéuniversitetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Region Kronoberg och övrig 

skogsnäring i södra Sverige, kommer att samverka i hög utsträckning. En bra dialog är 

redan etablerad mellan dessa instanser genom den regionala skogsstrategin som 

kommer vara ett nav för olika insatser framöver. 

 

Kontaktperson: Johan Bergh 

E-post: johan.bergh@lnu.se 

Telefonnummer: 070-2922525 

  

 

 
 


