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Skogen och naturen är grunden för vår naturturistiska verksamhet. Att er-

bjuda våra gäster genomtänkta produkter, så som till exempel en visnings-

miljö som visar upp skogen och de olika aspekterna av den på ett intresse-

väckande sätt, gynnar vårt företag. Genom att engagera oss i PINUS kan vi 

påverka hur visningsmiljöerna utformas för att på bästa sätt skapa attraktiva 

upplevelser som lockar kunder från hela världen. Genom samarbetet, med 

de främsta inom området skog, kan vi stärka vårt erbjudande och vår verk-

samhet inom naturturism, kulturturism och kunskapsturism.

Annika Rydman, VD Granö Beckasin

Vi är Sveriges största skogsägare och vår kärnverksamhet är att sälja timmer, 

massaved och biobränsle. All vår verksamhet genomsyras av ett hållbarhets-

tänk, d.v.s. vi brukar skogens resurser ansvarsfullt vad gäller ekologi, ekonomi 

och sociala värden. I det ingår att utveckla skogen för rekreation. PINUS ger 

oss en möjlighet att tillsammans med regionens besöksnäring sprida kun-

skap om skog och skogsbruk till besökare och allmänhet, också för att bidra 

till ökat intresse för de gröna 

näringarna. Anette Waara, Chef Sveaskog i norra Sverige

Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå är den ledande aktören vad gäller 

skogsforskning i Sverige och forskningen spänner över breda fält, från tilläm-

pad naturvård till intensiv skogsproduktion. Ett dilemma som vi upplever är 

dock att vi har begränsade möjligheter att nå ut till praktiker och allmänhet 

med nya och spännande forskningsresultat. Skogsmuseet i Lycksele har en 

mycket stark position som kunskaps-förmedlare inom detta fält. Tillsam-

mans har vi därför en unik möjlighet att synliggöra skogsforskning och 

skapa nya utvecklingsmöjligheter i gränssnittet mellan akademi och sam-

hälle. Lars Östlund, Professor Skogsekologi, SLU i Umeå
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www.skogsmuseet.se/kulturarv-och-framtid
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Kort om PINUS
projekt innovativa upplevelser i brukad skog



Syftet 
... med PINUS är att skapa turistiska möjligheter i brukad skog. Genom 

samarbete och kunskapsutbyte mellan besöksnäring, skogsnäring och 

skoglig akademi ska vi bl.a. ta fram nya, unika besöksmål i skogen, vilket i 

sin tur möjliggör för små och medelstora företag (SMF) inom 

regionens besöksnäring att växa på en ny marknad: tematisk kunskaps-

turism i skog. 

Målet 
SAMARBETE. Besöksnäringen, skogsnäringen och skoglig akademi utveck-

lar ett samarbete, som gör att företrädare för dessa näringar och organi-

sationer får bättre kunskap om varandras verksamheter och på så sätt kan 

nya samarbeten inledas och innovativa lösningar för att utveckla turism 

med skogen som tema samtidigt som potentiella konfliktytor elimineras.

KUNSKAP. Tillämpbar kunskap, innovation och information från skogs-

näring och skoglig akademi tillgängliggörs för SMF inom besöksnäringen 

genom Kunskapsträdet. Projektet presenterar forskning och kunskap om 

skog på ett populärvetenskapligt sätt. 

STRUKTUR. Skogliga besöksmål/visningsmiljöer tas fram och testas. En 

av visningsmiljöerna utvecklas i nära samarbete med ett besöksnärings-

företag för att användas i företagets ordinarie verksamhet. En webbsida för 

besöksnäringen tas fram – visaskogen.se – med information och handfasta 

tips till SMF som vill utveckla skoglig tematisk turism. Tidningen Hitta 
skogen ska göra det lättare för besökare att hitta företagen.

Omfattning & finansiering
Projektet startade hösten 2016 och pågår fram till senhösten 2019. 

Total projektbudget är 7,5 Mkr, där ena halvan utgörs av medel från 

Regionala Strukturfonden. Den andra delen är medfinansiering från 

Region Västerbotten, Sveaskog, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lycksele 

kommun, Skogsmuseet i Lycksele och Granö Beckasin.

 

I PINUS deltar Skogsmuseet i Lycksele (projektägare), Sveaskog, 
SLU och Granö Beckasin. Dialogparter är Gold of Lapland, 
Skogsstyrelsen, Skogsriket Västerbotten och Lycksele samiska råd.

Att knyta kontakter och att utveckla verksamheten tillsammans med skogs-

näringen, den skogliga akademin och regionens besöksmål är viktigt för 

Skogsmuseets fortsatta utveckling mot nationellt skogsmuseum. Vår verk-

samhet är inriktad på historiska fenomen, men vår utmaning är att göra den 

kunskapen användbar för fler, både idag och inför framtiden. Björn Åström, 

VD, Skogsmuseet i Lycksele
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