Upplevelser och fakta kring den norrländska brukade skogen
En tidning framtagen i projekt PINUS

Björn och
Heidi satsar
på skogen
TRÄ: INSPIRATION FÖR NORRLÄNNINGAR
HITTA SPÅREN EFTER MÄNNISKORNA
VAD SER DU LÄNGS RÄLSEN?
SKOGEN ÄR TILL FÖR ALLA

Inlandsbanan
– en del av
Norrland!

Varmt välkommen till Inlandsbanan och
denna tidning som vi fått hjälp att ta fram
av projektet PINUS.
Många resenärer vill veta mer om den
svenska och arktiska naturen, skogen,
växterna, djuren och naturrikedomarna,
men även om klimatet och väderförhållandena längs banan.
Sverige besitter oerhörda naturtillgångar,
och mycket av det är samlat i de norra delarna av landet. Här finns malmfyndigheter, skog, vattenkraft och en turismnäring
som står i sin linda.
Naturen och besöksnäringen är tätt
sammankopplade, och efterfrågan efter
orörd natur, vildmark och äventyr ökar
konstant. Under senare år ökar även
intresset för att åka tåg, och det innebär
att Inlandsbanan sällan haft en så ljus
framtid som nu.
Vi hoppas du kommer att
lära dig en massa om
alla de sju landskap*
som Inlandsbanan
passerar.
Välkommen
till Norrland!

Klimat & vatten
Sverige har ett tempererat klimat, vilket innebär att vi
har stora temperaturskillnader mellan vinter och sommar.
Norrland är kalltempererat och längst upp i de nordligaste fjällen
finns polarklimat. I Norrlands inland pratar man också om inlandsklimat vilket
kännetecknas av stora variationer mellan dag och natt, och mellan sommar och
vinter.
Det svenska och nordiska köldrekordet hålls av Vuoggatjålme, nordväst om
Arjeplog i Lappland, den 2 februari 1965, då man uppmätte -52,6 grader. Varmaste
temperaturen i Lappland är 34,5 grader, vilket inträffade i Gällivare 1927 och Jokkmokk 1945. Medeltemperaturen i norra Norrlands inland är ca -15 grader under den
kallaste månaden (oftast februari) och 12-13 grader den varmaste. När inlandsisen
täckte Sverige var det ca 10 grader kallare jämfört med i dag.
Svenska snörekordet är 327 cm, i Kopparåsen öster om Riksgränsen,
år 1926.
Sverige är indelat i åtta odlingszoner. Längs Inlandsbanas sträcka
från Kristinehamn i Värmland till Gällivare i Lappland, är det främst
zon VII och zon VIII. Runt Östersund är det zon VI, och längst upp i
norr finns Fjällregionen.
Den globala uppvärmningen får konsekvenser även i Norrlands
inland. Enligt SMHI kommer skidorterna i söder att lida brist på snö
och krympa eller försvinna helt då snötillgången blir mindre säker.
Förflyttningen av trädgränsen norrut kommer också innebära en
ökad lavinrisk i fjällområdet, och Kungsleden kan komma att gå
genom lövskog i stället för kalfjäll som den gör i dag. Även översvämningar och nedisning kommer att öka. Somrarna blir varmare
och kommer innebära ökat resande från exempelvis medelhavsregionen som kommer bli hetare än i dag. Allt detta kommer även att
påverka djurlivet, de växter och insekter som finns i Norrland.
En tredjedel av all vattenkraft i Europa finns i Sverige och Norge. Vattenkraften är
en förnyelsebar källa, och minst en tredjedel av all el som produceras i Sverige kommer från vattenkraft. Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige och 80 procent
av elproduktionen från vattenkraften sker i Norrland. Det största vattenkraftverket
är Harsprånget i Luleälven som har en maximal effekt som är nästan lika stor som
ett kärnkraftverk.
Nackdelen med vattenkraftverk är de stora ingreppen som görs i landskapet och att
det påverkar ekosystemen i berörda vattendrag. Det finns en handfull älvar i Norrland som inte är utbyggda med vattenkraft.
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Midnattssol och norrsken
Midnattssol, eller polardag, kallas det fenomen då solen under
ett dygn aldrig befinner sig helt under horisonten. Under polardagen är solen synlig även vid midnatt. Midnattssol inträffar
norr om norra polcirkeln och söder om södra polcirkeln, under
respektive sommarhalvår. Ju längre norrut från Polcirkeln du
befinner dig, desto längre period kan du se Midnattssolen. På
Dundret i Gällivare kan du se midnattssol 4 juni – 9 juli. Även om
du inte befinner dig norr om Polcirkeln kan du njuta av de långa
och ljusa sommarnätterna i norr.

Det äldsta trädet på
jorden finns i Dalarna
Det äldsta trädet på jorden, en ur-gran på
Fulufjället i Dalarna, är 9 500 år gammal.
Den är alltså samma genetiska individ som
för 9 500 år sedan. Grenarna har, genom
att trädet stått fritt, hängt ned i marken
och kunnat bilda exakta kloner av den
ursprungliga växten. Granen har fått fäste
nästan direkt efter det att landisen efter
den senaste istiden dragit sig tillbaka.
Detta visar att granen är en av de tidigaste
invandrarna.
Bland svenska trädslag kan eken bli
max 5-600 år och den äldsta levande
trädstammen i Sverige anses vara från
Hornslandet, Hälsingland, en kraftig tall
på 750-800 år.

De fantastiska lavarna
berättar om luften är ren
Luften i Norrland är frisk och ren. Hur vi
vet det? Lavarna är naturens luftindikatorer. Om du vill se om luften är ren kan
du kolla vilka lavar som växer på träden.
Hittar du skägglav är luften troligtvis ren.
Hittar du inga lavar alls eller bara skorplavar, är luften troligtvis förorenad.
Lavar kan användas för att bland annat
bestämma ett skogsbestånds ålder,
fuktighetsförhållanden, växtgeografiska
läge och luftföroreningar.
För att skilja på lavar och mossor kan
man förenklat säga att mossor oftast är
gröna och mjuka medan lavar är hårda
och grå, gula, bruna eller svarta.

Norrsken, eller polarsken, har en nära koppling till solen. Det
uppstår nämligen när en solvind kastas mot jorden och krockar
med vår atmosfär. I atmosfären kolliderar elektroniskt laddade
partiklar med gaspartiklar och blir laddade med extra energi.
Energin visar sig som ett effektfullt ljussken i form av draperier,
bågar eller strålar. Vid ett väldigt aktivt norrsken kan en så kallad
norrskenskorona uppstå, då norrskenet strålar ner mot jorden
som en dusch. Här i Sverige är det störst chans att se norrsken
under klara nätter från oktober till mars, alltså när himlen är
som mörkast, men norrsken inträffar faktiskt året runt. Oftast är
det ljusgrönt, men det kan också vara rött, blått eller lila.

Malmfyndigheter och
svenska malmgruvor

Norrsken över Östersund

Sverige har en mer än tusen år lång historia av malmbrytning och metallframställning. Uppemot 3000 gruvor har funnits i
landet, de flesta belägna i Bergslagen.
Idag är Sverige en av EUs ledande malmoch metallproducenter. Sverige är den i
särklass största järnmalmsproducenten
inom EU och produktionen av bas- och
ädelmetaller hör också till de främsta.
De flesta gruvorna finns i Sveriges tre
malmregioner, Norrbotten, Skelleftefältet
och Bergslagen. 2016 var 18 gruvor aktiva,
varav 16 metallgruvor.

Det kristallklara vattnet
från bäckarna
En av de bästa sakerna med norra Sverige
är att du utan problem kan dricka vatten
direkt ur fjällbäckarna.
En av huvudreglerna är att endast dricka
från bäckar och åar som rör på sig och
där vattnet är klart. Har vattnet stått stilla
utan cirkulation är det större risk att det
är dåligt.
Så ta med dig en kåsa och smaka
på riktigt gott vatten!

Skillnaden mellan Tall och Gran
Tall och gran har olika preferenser när det gäller växtplats. Tallen
klarar bättre torra växtplatser, t.ex. hällmarker och sandiga jordar.
På merparten av Sveriges skogsmark trivs båda trädslagen bra
och de växer ofta tillsammans. Tallen är emellertid ett s.k.
pionjärträdslag som gärna växer upp på öppen mark där
ljustillgången är god. Granen däremot gillar en mera fuktig
och skuggig miljö och växer därför ofta upp under ett skyddande
bestånd av tall eller björk. I en bergssluttning brukar tallen
dominera högst upp (torr, mager mark), längre ner i sluttningen
växer ofta ett blandbestånd av tall och gran, och längst ner där
sluttningen planar ut (fuktigt och skuggigt) dominerar granen.

Granbarr

Tall

Gran

Tallbarr
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PINUS – innovativa upplevelser i brukad skog
PINUS – projektet handlar om att föra samman besöksnäring,
skogsnäring och skoglig akademi för att skapa turistiska
möjligheter i brukad skog, vilka ska gynna små och medelstora
företag (SMF). Kunskap om den svenska skogen, skogsbruket
och våra skogliga innovationer ska bli enklare att använda
sig av för besöksnäringen, som kan växa på en ny marknad:
tematisk kunskapsturism i brukad skog.

PINUS pågår från augusti 2016 till november 2019. Skogs
museet i Lycksele är projektägare. Övriga parter är Sveaskog,
Sveriges lantbruksuniversitet och besöksnäringsföretaget
Granö Beckasin. Projektet finansieras med medel från
Europeiska Regionala Strukturfonden, Region Västerbotten,
Sveaskog, Sveriges lantbruksuniversitet, Lycksele kommun,
Skogsmuseet och Granö Beckasin.

Skogen – en käll
till kunskapsturi
Mer än hälften av Sveriges yta täcks av skog och under
tusentals år har människor levt av skogens resurser.
Brännved, betesmark för boskap, jaktbart vilt, fisk och
vilda växter och bär var länge de viktigaste resurserna.
I dag utgör de svenska skogstillgångarna basen för svensk
skogsindustri. Sverige är världens tredje största exportör
av sågade trävaror, papper och pappersmassa. Samtidigt är
besöksnäringen en av Sveriges snabbast växande näringar.
Undersökningar visar att framtidens turister i högre utsträckning efterfrågar ett mervärde just i form av kunskap
om svensk natur och kultur. Den långa kontinuiteten och
stora variationen av bruk av den svenska skogen erbjuder

unika möjligheter att bedriva kunskapsintensiv skoglig
turism i hela landet. Spåren av det historiska nyttjandet
finns kvar i våra skogar, i form av exempelvis samiska
kulturspår, nybyggeskolonisation och tidiga skogsindustriella lämningar. I många andra skogsnationer har
dessa spår försvunnit genom olika former av exploatering.
Tillsammans med bevarade föremål och berättelser ger
spåren i landskapet en fyllig beskrivning av vår historia.
Samtidigt erbjuder det svenska moderna skogsbruket
spännande möjligheter till kunskapsinriktad turism om
bland annat skogen som förnyelsebar resurs och dess roll
för klimatet. ■

PINUS-PROJEKTETS TRE HÖRNSTENAR:
SAMARBETE Besöksnäringen,
skogsnäringen och skoglig aka
demi utvecklar ett samarbete.
Dessa näringar och organisationer
får bättre kunskap om varandras
verksamheter och på så sätt
kan nya samarbeten inledas och
innovativa lösningar för skoglig
tematisk turism utvecklas.

KUNSKAP Tillämpbar kunskap,
innovation och information från
skogsnäring och skoglig akademi
tillgängliggörs för SMF inom
besöksnäringen genom Kunskaps
trädet. Projektet presenterar forsk
ning och kunskap om skog på ett
populärvetenskapligt sätt.

la
ism
LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

STRUKTUR Skogliga besöksmål
och visningsmiljöer tas fram och
testas i nära samarbete med
besöksnäringsföretag för att
användas i företagens ordinarie
verksamhet.

Så använde
vi skogen
Skogen har alltid haft stor betydelse för människan. Från början
var vi direkt beroende av skogen för vår överlevnad. Skogen gav
mat, virke och ved. Vi har fortfarande stort behov av skogen, med
fler och fler produkter och behov att tillgodose.
Mellan 1100- och 1500-talet var människans påver-

timmerfront gick över de norrländska skogarna, från

kan på skogarna generellt sett liten, framförallt i

kusten mot inlandet. Efterfrågan på sågade trävaror

norra Sverige. I södra Sverige var sannolikt påver-

ökade i samband med industrialiseringen ute i Europa.

kan något större eftersom befolkningen var större.

I norra Sverige var tillgången på råvara närmast

Svedjebruk var vanligt där och man behövde virke

obegränsad, och först tömdes älvdalarna på virke. De

till bostäder och ved för värme och matlagning. Både

stora älvarna liknade långsamt framflytande floder

i söder och norr släppte man boskap på skogsbete

av virke. Vid kusten väntade de nyanlagda sågverken.

vilket påverkade skogarna.

Exploateringen drabbade främst den talldomine-

Behovet ökade

de klena träden. Sverige var på väg att bli ett land av
inte bara sågverk, utan också av massaindustrier och

samma tid ökade behovet av brännved, gärdsgårds-

pappersbruk.

människornas påverkan på skogarna mer begränsad.

Från minskat till ökat virkesförråd

Den inskränkte sig till uttag av byggnadsvirke och

I slutet av 1800-talet blev avverkningarna större än

brännved. För den samiska befolkningen var skogen

tillväxten och det totala skogskapitalet minskade.

en livsförutsättning, inte minst som betesmark för

1903 antogs den första moderna skogsvårdslagen i

renarna.

Sverige. Nu blev skogsägarna skyldiga att återplante-

Under 1700-talet blev bristen på lättåtkomlig

ra efter avverkning. Men det samlade virkesförrådet

kolskog märkbar i de mest järnbrukstäta trakterna.

fortsatte att minska fram till 1920-talet. För att få ett

Därför började nya järnbruk anläggas efter Norr

grepp på situationen inrättades Riksskogstaxeringen

landskusten där tillgången på skog var stor. Detta

som sedan dess kartlägger Sveriges skogar.

Sveriges skogar.

Nya produkter

Under andra halvan av 1900-talet tog ett stor
skaligt skogsbruk fart och mekaniseringen inleddes.
Samtidigt debatterades miljöfrågan och användningen av kemikalier. Resultatet blev ett kemikalieförbud

Under det tidiga 1800-talet blev pottaska en viktig

och ett skogsbruk som mot slutet av 1900-talet blev

skogsprodukt från framförallt norra Sverige. Ett ton

alltmer anpassat till lokala förhållanden och den bio-

virke som brändes resulterade i ett kilo pottaska, som

logiska mångfalden. Sedan 1950-talet har trakthyg-

användes för att tillverka krut, såpa, färgämnen och

gesbruk varit det dominerande sättet att bruka skog.

läkemedel. Samtidigt utvecklades också tillverkning-

Då följer man ett cykliskt förlopp med föryngring,

en av tjära i norra Sverige. Råvaran utgjordes i stor

ungskogsröjning, gallring och till sist slutavverkning

utsträckning av torrtallar och grova stubbar från av

för att sedan börja om igen. Det förändrade sättet att

människan relativt opåverkade skogar.

sköta skogen har också lett fram till att virkesförrå-

Vid mitten av seklet ökade värdet på skogen och en
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avverkningsvåg. Den här gången avverkades även

järn. Det gjorde att träkol från skog behövdes. Vid

blev inledningen på en storskalig påverkan på norra

plockningen,
Vilhelmina på
1950-talet.

rade gamla skogen. Mot 1800-talets slut kom nästa

Under 1600-talet blev Sverige en stor producent av

virke och timmer för husbyggnad. I norra Sverige var

▲ P aus i hjortron-

det ökat kraftigt sedan 1970-talet. ■

▼ R iksskogstaxering i Norrland,
1939.

▲ I början av

1900-talet byggde
statliga Domän
verket fler hundra
kilometer cykelstig
genom skogarna
i norra Sverige.
För en krona per
löpmeter bröts
de för hand och i
folkmun kallades
de för svältsnören p.g.a den
låga förtjänsten.
Fortfarande finns
intakta cykelstigar
i skogen.

▶ Innan skogsav-

verkningen mekaniserades kördes
virket ut med häst
från skogen.

▶M
 agnus Vigelius,

”Lill-Månke”, med
familj i Svansjön,
Dorotea. Notera
all ved utanför
den timrade
kåtan!

▶ S kogsplante-

ring i Barsele,
Storuman, 1923.
Lägg märke till de
unga planterings
arbetarna!

▶ I nästan alla

vattendrag
flottades timmer
till sågverken
vid kusten fram
till 1960-talet.
I enstaka älvar
flottades det
även på 1970och 80-talen.
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Ungefär 270 000 personer är i skogen
och jagar älg varje år. Tillsammans
skjuter de cirka 80 000 älgar.

Ur
gammal
tall

år

I Lycksele har ett flertal
tallar grävts upp ur
marken. C-14 dateringar
visar att träden levde
för cirka 9 500- 10 000 år
sedan. De växte förmodligen precis vid inlands
isens rand eller till och
med på isen.

Tallens innerbark är
både god och nyttig
På våra nordliga breddgrader har en varierad och vitaminrik kost,
framför allt under vinterhalvåret varit en stor utmaning. Kött och
fisk har alltid varit stapelvaror i den samiska kosten, men kunskapen om växter och deras egenskaper har också varit väldigt viktigt.
Vilda växter har länge använts som mat,

verktyg i renhorn och ben. Innerbarken rost

krydda, medicin och för att tillverka föremål.

ades sedan i kokgropar tills den blev röd och

Men skörd av tallens innerbark hör kanske

smakade sött. Den krossades till flingor och

till de mer okända formerna av växtan-

åts vanligen som ett komplement till kött-

vändning. På lulesamiska heter juni månad

och fisksoppor. Under nödår var det vanligt

Biehtsemánno; tallmånaden. Detta var tiden

att även bönder skördade tallinnerbark. Då

då samerna skördade tallinnerbark för att

fälldes hela trädet som barkades helt och

äta och för att tillverka fodral för sentråd.

hållet. Innerbarken maldes till mjöl som man

Tallens innerbark är ett tunt lager, bara någ-

använde i brödbak.

ra mm tjockt, som ligger mellan veden och

Den äldsta barktäkt
som hittats är omkring
3 000 år gammal. Trädet
med barktäkten hade
fallit ned i en myr och
bevarats, tack vare den
syrefria miljön. Tallen
hittades i Arjeplogs
kommun.

Samerna skördade bara levande träd och

ytterbarken. Den fungerar som transportväv-

visste att ringbarkning skulle döda trädet.

nad för näringsämnen i trädet och innehåller

Därför sparades en så kallad livrand med in-

framförallt fiber och kolhydrater, men även

takt bark. Träden klarade då av att läka ska-

mineraler.

dan och idag, flera hundra år efter skördetill-

Innerbarken skördades genom att stora
flak skalades av träden med hjälp av särskilda

fället, så kan vi fortfarande se spåren av detta
nyttjande som fönster i tallstammarna. ■

◀◀ P å bilden till vänster ser

man hur det ser ut efter att
innerbark nyligen skördats.

◀ T ill höger en flera hundra år

gammal barktäkt, i Tjeggelvas naturreservat. Lägg
märke till de tjocka valkarna
av övervallningsved. Idag
skyddas barktäkter och andra
kulturhistoriska lämningar i
skogsbruket.
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Skogen berättar
vår historia
▲
Tittar man noga kan man se spår i skogen efter människor
som levt och verkat där under lång tid. Ja, tusentals år faktiskt.
Det kan vara gravar, odlingsrösen, fångstgropar eller rester
efter gamla torp. För den som vet vad man ska titta efter finns
många spännande historier att ta del av.
Människor har alltid använt sig av det

gropar är de allra vanligaste forn-

som skogen kan ge. Vi har fiskat, jagat,

lämningarna. Det finns också många

låtit boskapen beta och huggit skog för

kulturhistoriska lämningar efter indu-

att bygga hus och tillverka redskap.

strialismens intåg exempelvis skogs

Spåren visar hur människor har använt

arbetarkojor, körvägar, dammar för

skogen genom tiderna – ett intressant

flottning och flottningsrännor. Spår av

kulturarv värt att visa upp.

tjärbränning är också vanligt.

Det finns både fornlämningar och

Vid kusten finns ännu fler fornläm-

kulturhistoriska lämningar. Skillnaden

ningar registrerade. Det handlar bland

handlar enkelt uttryckt om ålder, före

annat om stenåldersboplatser, järn

eller efter 1850.

åldersgravar och spår från järn- och

Inlandet är präglat av samiska fornlämningar, som spår av härdar från
kåtaplatser, gamla träd med barktäkter,
förrådsgropar och bengömmor. Fångst-

Korpberget Lycksele.
Bilder från forntidens
jakt- och fångstsamhällen finns bevarade i form
av hällmålningar och
hällristningar. Figurerna
är målade med färg tillverkad av rödockra. Älg –
skogarnas konung – är det
allra vanligaste motivet.

virkeshanteringen på 1700-talet. ■

▲ F ångstgropar för

framförallt älg och
ren var vanliga förr.
I Norr- och Västerbotten finns mer än
16 000 fångstgropar
registrerade.
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Halva Sverige
täcks av skog
▲ S trax utanför

Hotell Källan SPA
ligger Västerbottens högsta berg;
Åmliden 551 meter
över havet. Härifrån ser man åtta
kommuner och en
hel massa skog.

Sverige är ett stort skogsland. Av landets
totala landareal täcks mer än hälften,
57 procent av skog. Det betyder att det finns
23 miljoner hektar skog.
Det kan vara lite svårt att förstå hur mycket av

annat att man är skyldig att återplantera skog efter

Sverige som täcks av skog. Tänk dig att en hektar är

avverkning.

en kvadrat med 100 meter långa sidor, alltså ungefär

skog i Sverige varje år. Med ett så effektivt skogs-

46 miljoner fotbollsplaner, då förstår du att det är

bruk, och så stora mängder som avverkas, skulle

mycket. Riktigt mycket.

man kunna tro att den svenska skogen riskerar att ta

På den svenska skogsarealen växer det 39 procent
tall, 42 procent gran och 19 procent lövträd.
I Sverige finns något som heter skogsvårdslagen.
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Totalt avverkas ungefär 85 miljoner kubikmeter

som två fotbollsplaner. Sveriges skog täcker cirka

slut. Så är det inte. Det är faktiskt tvärtom. Skogen
växer mer än 120 miljoner kubikmeter varje år men
bara 75 procent av tillväxten avverkas. Det beror på

Den kan man se som en överenskommelse mellan

att den svenska skogen sköts på ett sätt som gynnar

samhället och skogsbrukets olika aktörer. Skogs-

kvalitén och tillväxten. Exempelvis genom att man

vårdslagen reglerar hur skogen ska skötas både

alltid återplanterar efter avverkning. För varje träd

produktions- och miljömässigt. I lagen står bland

som avverkas i Sverige planteras tre nya. ■

visste
du detta?
Den svenska
skogsmarksarealen
är lika stort som hela
Storbritanniens yta.
miljarder

3

Det finns ungefär 3 miljarder kubik
meter växande skog i Sverige. Det
kallar man för virkesförrådet. Skulle
man hugga ner allt och frakta bort det
skulle det krävas drygt 54 500 000
timmertransporterande lastbilar.

2% Övriga allmänna ägare
50% Privata enskilda ägare
6% Övriga privata ägare
14% Statsägda aktiebolag
25% Privatägda aktiebolag

Vem äger skogen?
Vi använder ofta allemansrätten utan att reflektera över det. När vi tar en
promenad i skogen, plockar bär och svamp eller gör en utflykt och fikar på
någon vacker plats. Men har du tänkt på vem som äger skogen?
Hälften av Sveriges skogsmark ägs av runt 330 000 privata enskilda ägare. En fjärde
del ägs av privata aktiebolag. Resten ägs av staten och andra allmänna och privata
ägare. Den största markägaren i Sverige är statligt ägda Sveaskog AB som äger 3,1
miljoner hektar skogsmark, eller nästan 14 %, av landets skogsmark.

Varje år beräknas att
det finns mellan 200
och 350 miljoner kg
blåbär i skogarna.
Mängden varierar dock kraftig
mellan åren. Samma beräkningar
visar att bara cirka 5% kommer till
användning.

900

miljarder

3% Staten

900 miljarder kronor.
Ungefär så mycket är
Sveriges virkesförråd
värt i pengar.
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Allemansrätten är något helt unikt. Den gör att skogen är en
naturlig del av våra liv. För många erbjuder skogen exempelvis friluftsliv, bärplockning, turism eller jakt.

Skogen finns till för alla
I Sverige får alla vara i naturen, även i

är bärplockning för många en chans till

Naturturismen har blivit allt populärare

områden som någon annan äger. Det är

avkoppling i en skön miljö.

och har ökat på senare år.

Friluftsliv och naturturism

Renskötsel

Friluftsliv är en annan trend som

Rennäringen och skogen har en fler

vara försiktiga för att inte störa andra

har sina rötter i möjligheterna som

tusenårig tradition och till samebyarnas

människor eller djur. Vi får inte heller

allemansrätten ger oss. Allt fler gillar

betesmarker räknas både året-runt-

skada naturen eller något som andra äger.

att ge sig ut i skog och mark till fots,

marker och vinterbetesmarker. Lavhedar

med cykel eller på skidor. Statistik från

och hänglavsskogar är naturligt renbete

är skogsnäringen och skogsägarna som

SCB, Statistiska centralbyrån, visar

och för att det ska finnas krävs en sam-

har glädje och nytta av skogen. Med stöd

att var tredje svensk är ute i skog och

verkan med skogsnäringen. För samerna

av allemansrätten kan alla ge sig ut i

mark minst en gång i veckan och det

har en bra skog också tillgång på slöjd-

skogen för att plocka bär och svamp och

finns bevis för positiva effekter på hälsa

materiel, vilt, örter och olika sorters bär

det finns undersökningar som visar att

och välmående. Intresset för vår skog

som gör det lättare att leva ett liv baserat

allt fler äter bär i sin vardag. Dessutom

finns även från annat håll i världen.

på traditionell kunskap. ■

grunden i det som kallas allemansrätt.
Men allemansrätten betyder också att
vi måste visa hänsyn i naturen och

Allemansrätten gör att det inte bara

▲ H jortron, skogens guld, kan man hitta på myrarna i de norrländska skogarna.
Delikatessen är helt gratis!
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JA
Du får gå, cykla och rida
och vara nästan överallt
i naturen. Om du öppnar en grind måste du
stänga den bakom dig.
Du får tälta en natt. Vill
du tälta längre tid måste
du fråga den som äger
marken.
Du får fiska med metspö
och kastspö utmed kusten och i de fem största
sjöarna (Mälaren, Vänern,
Vättern, Hjälmaren och
Storsjön).
Du får göra en liten eld
om du är försiktig och
om det inte råder eld
ningsförbud. Grus eller
sandig mark är bäst att
elda på.
Elda aldrig direkt på en
berghäll. Då kan den gå
sönder. Det är alltid bäst
att elda där det finns
särskilt iordningställda
eldningsplatser.

NEJ
Du får inte passera över
tomter, trädgårdar,
planteringar eller odlad
mark, till exempel åkrar.
Du får inte köra bil,
motorcykel eller moped i
naturen. Du får inte heller
köra på stigar, parkvägar
eller motionsspår.
Du får inte elda om det
är mycket torrt väder
eller blåser hårt. Då kan
elden sprida sig.
Du får inte ta eller skada
träd och buskar.
Du får inte lämna kvar
eller kasta skräp i
naturen.
Du får inte fiska utan till
stånd i sjöar eller vatten
drag (förutom i Sveriges
fem största sjöar).
Du får inte ha hunden
lös i naturen under tiden
1 mars - 20 augusti. Då
har många av de vilda
djuren ungar.

▲ R enskötseln är en samisk n äring
som enligt Sveriges grundlag är
förbehållen samerna.

Samernas rätt
till skogen
Genom att använda områden

i svensk grundlag. Renskötsel

under lång tid och betala skatt

förekommer idag på en stor del

för dem har samerna förvärvat

av Sveriges yta. Den får bedri-

rätt till markanvändning genom

vas på såväl statlig som privat

urminnes hävd.

mark inom de områden där det är

Den samiska rätten till mark

tillåtet att bedriva renskötsel. Det

och vatten är en förutsättning

betyder att även privata fastig-

för renskötseln och den samiska

hetsägares mark får tas i anspråk

kulturen. Både renskötselrät-

för renbete. ■

ten och kulturen har fått skydd

Nya produkter av skog
Trä är ett material som används till mycket. Men visste du att det
kan vara ett alternativ till bomull och kan ingå i livsmedel?
Lyocell, eller Tencel som varumärket heter, är en variant på viskos
och kan ses som ett nordiskt alternativ till bomull. Nanocellulosa
är ett material som bland annat används till förtjockningsmedel i
lågkalorilivsmedel och som barriärmaterial i förpackningar.

▲ S carf tillverkad
av 76 % Tencel,
som är ett träfiber.

Foto: H&M

Lignin från trä kan ersätta den fossila oljan i kolfiber som är ett
material som används i elbilar och flygplan.
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Skogen ger
mer än vi tar
För riktigt länge sedan när
det knappt fanns något
skogsbruk skötte skogen sig
i stort sett själv, bland annat
genom skogsbränder, s
 tormar
och insektsangrepp. På så
vis gallrades och förnyades
skogen.

ekologiska förutsättningarna också ändrats, främst när det gäller gamla träd,
död ved och lövträd. Därför måste skogsbruket göra insatser som hjälper skogen
att nå en mångfald av naturtyper som är
en naturlig del av ekosystemet.
Det gör skogsbruket bland annat genom att ta naturhänsyn vid avverkningar
och avsätta naturvårdsskogar. Skapade
översvämningar och naturvårdbränning
av skog är andra exempel på insatser

Det moderna skogsbruket kan jämföras

som görs för att nå en viss naturtyp som

med jordbruk där vi tar det naturen ger

på sikt gynnar skogen.

och hjälper den på traven för att nå en

Om man jämför skogsskötsel med

bra tillväxt och ett bra resultat. Det gör

odlingen i grönsakslandet så kan man

vi genom att så, plantera och skörda. Vi

säga att det startar med plantering eller

rensar och gallrar för att få det att växa

sådd av till exempel morötter. Sedan

bättre. Skogsbruket handlar om att ge

vårdar man den växande moroten till

mer än vi tar.

dess den är mogen att skörda och nästa

Men när skogen förändrats efter
människans behov och intressen har de

år så planterar eller sår man återigen i
ett cykliskt förlopp. ■

Två olika
skogsskötselsystem
Trakthyggesbruk

Idag pratar man oftast om två hu-

verkningen sker utan kalavverkning

vudsakliga sätt att bruka skogen,

eller hyggen. Även om trakthygges-

trakthyggesbruk och hyggesfritt

bruket har dominerat i Sverige ända

skogsbruk.

sedan 1950-talet har intresset för

Trakthyggesbruket är det klart

Forskning pågår också, till exempel

met där träden i skogsbeståndet har

vid Sveriges Lantbruksuniversitet,

samma ålder och där skogen avver-

SLU, för att öka kunskaperna om al-

kas vid ett och samma tillfälle med

ternativa metoder och deras effekter.

påföljande nyplantering eller själv-

Hyggesfritt skogsbruk
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alternativa skogsbruksmetoder ökat.

dominerande skogsskötselsyste-

Hyggesfritt skogsbruk lämpar sig

sådd med hjälp av fröträd. Hygges-

inte på alla marker och för alla träds-

fritt skogsbruk arbetar med bestånd

lag och nyttjas oftare i småskaligt

där träden har olika åldrar och av-

skogsbruk. ■

◀ P lantproduktion från frö. Plantering
är den vanligaste formen av skogsföryngring.

Fler kvinnor
behövs i skogen
Traditionellt sett har skogen varit en mans
dominerad arbetsplats. Idag är ett arbete i
skogen inte längre fysiskt tungt, vare sig man
arbetar i en skogsmaskin eller vid ett skrivbord,
tack vare den teknologiska utvecklingen. Trots
detta jobbar det fortfarande mest män i skogen.
I Västerbotten har Länsstyrelsen tillsammans med flera skogliga
aktörer tagit fram en jämställdhetsstrategi - JämLYS. Där konstateras att bilden av skogen och skogsarbetet måste förändras
för att unga kvinnor ska våga söka sig till utbildning och arbete i
skogen. Viktigt är också att förändra den machokultur som råder

Skogen
i norr
Skogen i Sverige, och
andra nordliga delar
av världen, har en
särskilt stor roll som
klimatförbättrare. De
här skogarna, de bore
ala skogarna, innehåll
er nämligen största
andelen kol, närmare
bestämt 60 % av allt
kol som är bundet i
världens alla skogar.

på många håll i skogssektorn för att kvinnorna ska vilja stanna
kvar. Om skogsbruket ska kunna lösa framtidens klimatutmaningar så behövs allas insatser.

Det tar nästan två år innan tallkottarna är mogna för
att släppa sina frön. Fröna har vingar för att spridas
med vinden och som skydd mot djur som vill komma
åt den näringsrika frökärnan.

Skogen är en klimatförbättrare
Växthusgaser, som koldioxid och
metan är ett växande miljö- och
klimathot. Skogen och skogsbruket spelar en stor roll i strävan att
förbättra situationen.

fotosyntesen får skogen att växa binds koldioxiden i träden och skogsmarken istället för
att hamna ute i atmosfären. Särskilt mycket
binder yngre växande skogar, något som det
finns mycket av i Sverige. Ju mer skog och ju
mer den växer desto mer koldioxid binds. I
Sverige binder skogen hela 155 miljoner ton

En av skogens klimatfördelar är att skogs-

koldioxid per år som lagras i träden som kol.

baserade produkter i allt högre grad ersätter

Det är tre gånger mer än summan av alla årli-

fossila bränslen som olja, naturgas, bensin och

ga fossila utsläpp i landet.

diesel. Det handlar till exempel om biomassa

Ytterligare en klimatfördel är att kolet från

från skogen för elproduktion, uppvärmning av

koldioxiden sedan lagras i alla produkter som

hus och för ersättning av plastprodukter och

görs av material från skogen – till exempel trä-

fossila drivmedel till fordon.

möbler och pappersprodukter. Dessutom krävs

En annan stor klimatmässig fördel är skogens stora förmåga att binda koldioxid. När

mindre energi att tillverka exempelvis hus med

Fotosyntesen
Enkelt uttryckt skulle
man kunna säga att när
skogen växer bildas det
förnybara materialet trä.
Processen som får träden
och skogen att växa kallas
fotosyntesen. Med hjälp
av energi från solljuset
binder trädens gröna
blad eller barr koldioxid
(CO2) från luften. Koldi
oxiden delas upp i kol (C)
och syre (O2). Kolet lagras
i trädets ved och syret
släpps ut i luften igen.
På så sätt fungerar träd
också som luftrenare för
jordens alla varelser!

trästommar istället för stål och betong. ■
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Trä – en inspirationskälla
för norrlänningen
Skogen har starka rötter i den norrländska kulturen
och har inspirerat till byggande, slöjdande, litteratur,
musik och konst genom århundranden.

Träets betydelse för Norrland har länge
synts i byggandet. Timrade hus, de
gamla kyrkstäderna och de traditionella
Västerbottens- och Norrbottensgårdarna
är bara några exempel. Idag är trä ett

◀◀◀ Stockholmsområdets första
åttavåningshus i
trä. Byggt i Sundbyberg år 2013.

◀◀ Kyrkstaden i
Skellefteå kallas
Bonnstan och har
anor från 1600-
talet.

◀ En samisk
naphie, som
använts vid mjölkning av ren. Finns
i Skogsmuseets
samiska samling.

◀ Västerbottensgården, eller
Norrbottensgården, är en klassisk nordsvensk
gårdstyp.

Unika kyrkstäder

Det har funnits ett sjuttiotal kyrkstäder i
norra Sverige, varav sexton är bevarade idag.
Som företeelse är de unika, inte bara i Sverige utan även i världen. De finns belagda sedan omkring år 1600. Kyrkstäderna byggdes
upp för att härbärgera sockenbor som reste
lång väg för att delta i kyrkohögtiderna.

◀ Fatmomakke kyrkstad
16

NORRBOTTENS LÄN

Lappstaden i Arvidsjaur
Överluleå kyrkstad
Hortlax kyrkstad
Gammelstads kyrkstad,
Luleå, världsarv
Norrfjärdens kyrkstad
Råneå kyrkstad
Älvsbyns kyrkstad
Öjeby kyrkstad

VÄSTERBOTTENS LÄN
Ammarnäs kyrkstad
Burträsks kyrkstad
Byske kyrkstad
Fatmomakke kyrkstad
Lövångers kyrkstad
Bonnstan, Skellefteå
Vilhelmina kyrkstad

JÄMTLANDS LÄN
Ankarede kyrkstad

Trätrenden
bra för miljön
modernt och miljövänligt byggnadsmaterial som används för exempelvis
flerbostadshus, parkeringshus, broar
och stora hallar.

Torgny
Lindgren

Material från skogen har också haft
stor betydelse i slöjdandet. Trä,
näver och rötter har länge

I Norrland finns en lång tradition av att bygga
hus i trä. De senaste årtiondena har man även
insett träets stora tekniska och miljömässiga fördelar. Det har lett till att allt fler höghus, sporthallar och vägbroar byggs med trästomme.
Trä är ett förnybart byggmaterial som binder koldioxid
och lagrar det i form av kol. Att tillverka ett trähus
kräver i sig väldigt lite energi och när husets stomme
består av trä i stället för betong och stål minskar kol
dioxidutsläppen betydligt. Dessutom bibehåller det
färdigbyggda huset sitt inlagrade kol under hela sin
livstid.

varit ett självklart material
för allt från nyttoredskap
till smycken och prydnads
föremål. I möbeltillverkning och finsnickeri har
trä alltid varit ett naturligt
inslag.

Kultur
Skogen har inte bara inspirerat till

Sara
Lidman

byggande och slöjdande. Den är också ett viktigt tema i konst, musik och
litteratur, exempelvis hos Sara Lidman,
Torgny Lindgren och Mikael Niemi för
att nämna några författare. Inom folkmusiken har skogen alltid varit en källa
till inspiration, liksom i den samiska
jojken. Jon Henrik Fjällgren visar som
bekant framfötterna både i melodifestival och Let’s Dance, liksom Roger Pontare som under många år tagit kraften
från naturen. Jazzmusiker, som Jonas
Knutsson och Johan Norberg, inspireras

Äsch – har
du bara en
skog och ett
vattudrag
kringom dej
– nog tar du
dej maten!

Ur Essäer. Kropp
och skäl. 2003

också av de norrländska skogarna. ■

▲Nordens längsta snedstagsbro i trä finns i Skellefteå.
Den är 130 meter och byggd
av Martinsons i Bygdsiljum.

Läs mer: www.visaskogen.se

Många fina träkyrkor

Det finns flera fina träkyrkor i Norrland. Stensele kyrka som kallas ”Lappmarkens
katedral” är Sveriges största träkyrka med plats för 2 000 personer. Här hittar du
ett av de bäst bevarade exemplaren av drottning Kristinas bibel och – om du tittar
riktigt noga – världens kanske minsta bibel (stor som en 1/4-dels frimärke). Andra
vackra träkyrkor hittar du i Örträsk, Nysätra, Norsjö, Arvidsjaur, Jokkmokk, Kvikk
jokk och Kiruna.

◀ Stensele kyrka är en vacker träkyrka som invigdes 1886. Byggnaden
är en långkyrka och har ibland kallats Lappmarkens katedral.
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Skogen

Virkesavlägg

Nästan all skog du ser är kulturskog. Den
har uppkommit genom skogsodling. I de
nordligaste fjällområdena finns natur
skogar som inte påverkats av odling eller
skogsvårdande åtgärder.

Längs mindre vägar ser man ofta avlägg för
virke som ska hämtas med lastbil och transpor
teras till industrin. Du kommer säkerligen också
att möta en timmertransport som hämtat virke.
Virke transporteras även på Inlandsbanan.

Älvar
Du kanske passerar eller följer nå
gon av våra stora älvar som tillhör
Sveriges största vattendrag. Stora
Luleälven, Skellefteälven, Umeälven
och de oreglerade Vindelälven, Kalix
älven, Torne älv och Piteälven.

Sjöar
Från fönstret kommer du nära några
många vackraste sjöar. En av de största
är Storuman, men dessutom passerar du
många små pärlor.

Älgar
Även älgar kan skymta förbi vid rätt tid på dygnet.
Och skulle du inte se nån efter resvägen kan du
alltid stanna vid någon älgfarm.

Renar
Det finns stora chanser att se renar längs resvägen.
På vintern finns fjällsamebyarnas renar nere i kust
landet och på sommaren är renarna i fjällen. Skogs
samebyarnas renar håller till i skogslandet året runt.
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Vad ser du längs rälsen?
Skog, skog och skog. Vid en första anblick kan
det tyckas som att det bara är likadan skog som
passerar utanför fönstret när man åker bil,
buss eller tåg i Norr- och Västerbotten. Men om
man håller utkik finns mycket att lägga märke
till. Tänk bara på hur skogen skiftar och på hur

vattendragen påverkar landskapet. Från fönstret
är man nära naturen och det är nästan garanti
på att få se både fyrbenta djur och lite ovanligare
fåglar. Om du stannar och sträcker på benen
kan du passa på att plocka några färska bär när
säsongen är den rätta.

Polcirkeln
Gör ett stopp vid geografiska Polcirkeln som
bland annat passeras strax söder om Jokkmokk.

Midnattssol
Upplev solen som aldrig går ner. Midnattssolen lyser
upp sommarnatten i norr och den kan ses på många håll
i Norrbotten. En av de bästa platserna är på Dundret i
Gällivare.

Bär
Längs hela resan finns det gott om
blåbär när säsongen är inne. Lingon
är också vanligt och på myrarna kan
du få se och smaka på skogens eget
guld, hjortronen.

Forsar
Passa på att stanna vid någon av de
mäktiga f orsar som finns i älvarna
utan kraftverk (oreglerade älvar).
Mårdseleforsen, Storforsen, Jockfall
och Kukkolaforsen är några av dem.
19

Landskapens
flora och fauna
Alla våra landskap har symboler. De mest kända är nog blommorna och
djuren. Landskapsdjuren kom till 1988 då Världsnaturfonden i Sverige
genomförde en omröstning. Alla djur utom tamdjuren kunde väljas i
omröstningen per landskap. Ursprunget till landskapsblommorna går
tillbaka till 1908 då ett förslag att införa landskapsblommor publicerades
i Stockholms Dagblad och samtidigt uppmanade landets botaniklärare
att komma med lämpliga kandidater.

LAPPLAND

NORRBOTTEN

Fjällräv1

Lavskrika3

En art i familjen hunddjur som förekommer i Arktis och
angränsande områden. Fjällräven kallas ibland för polarräv.
Finns i två färgvarianter. Sommartid brungrå och gråaktigt vit.
Vinterpälsen är helvit. Har en mycket isolerande vinterpäls och
klarar ner mot 70 minusgrader.

Fjällsippa2

”En prydlig växt! Blad sittande vid roten, äggrunda, i kanten
nedvikta, mångåriga, undertill hvita. Stängel bladlös, en
blommig. Kronblad snöhvita, utbredda, platta, affallande.
Frön aflånga, försedda med ett hårigt, mycket långt, upprätt
spröt ...”
Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737)

4

En liten kråkfågel och en utpräglad stannfågel inom sitt
utbredningsområde. Den känns igen på sin gråbruna yviga
fjäderdräkt, och på sin klart roströda färg på vingteckningar
na, stjärten, och över gumpen. Lavskrikan är känd för att vara
mycket orädd och söker sig ofta till människor i skogen för att
hitta föda.

Åkerbär4

”Burgna personer i Norrland låta af bären bereda sylt, gelé, saft
m. m., som dels förbrukas af dem själfva, dels sändes till vänner
i Stockholm såsom de läckraste och raraste delikatesser; och i
sanning intaga dessa bär främsta rummet bland alla i Sverige
vildt växande.”
Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737)

3
1
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LAPPLAND

NORRBOTTEN

VÄSTERBOTTEN

2

VÄSTERBOTTEN
Storspov5

Storspoven är världens största vadare. Den har långa ben och en lång
näbb som böjer av nedåt. Honorna har ofta urskiljbart längre näbb.
Storspoven är ungefär 50-55 cm lång, och har ett vingspann på om
kring 100 cm. Dess karaktäristiska, starka rytmiskt drillande sång som
börjar med några ödsliga och dystra toner, är ett välkänt läte i det
svenska sommarlandskapet.

Kung Karls spira6

”Hvars blomma lik en hielm so gul som gullet lyser
Med blek och blodig mun samt blod-bestenkte blad ...”
Ur Nora Samolad sive Lapponica illustrata av Olof Rudbeck d. y. (1701)

5

21

12

7

Visste du förresten att indelningen i landskap bland annat är grundat
på kulturella och geografiska särdrag som många människor starkt
identifierar sig med. Därför lever landskapen kvar i bland annat
ortnamn, dialekter, folkdräkter samt gamla traditioner av olika slag,
inklusive egna landskapssymboler. Så om en ångermanlänning luktar
björnklister eller en värmlänning samlar på små fotbollar så finns det en
naturlig förklaring.

ÅNGERMANLAND

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

Bäver1

Älg (J), Brunbjörn (H)3,4

Bävern lever i närheten av vattendrag eller sjöar och blir upp
till 75 cm lång. Den är anpassad till livet i och under vattnet och
klarar sig utan att andas i upp till 20 minuter. En ångerman
ländsk bäver kan under en natt gnaga av ett träd med 50 centi
meters diameter. Slå det om du kan.

Styvmorsviol2

Du hittar denna trefärgade blomma på ängsbackar, på klippav
satser och mossbetäckta, låga berghällar. Den har många olika
färgteckningar, men den vanligaste är violett, gul och vit. Avkok
av växten kan användas till tvättning av finnig hy och gnuggar
du blombladen mellan fingrarna luktar det björnklister.

8

Den romerske kejsaren Julius Cesar påstod att älgen inte kan
resa sig upp efter ett fall, och att älgen har speciella sovträd
som de lutar sig mot på nätterna. En populär jaktteknik skulle
därför vara att göra ett jack i sovträdet, så att trädet föll och
jägaren enkelt kunde döda den liggande älgen. Vi jämtlänning
ar vet bättre.
Björnar brukar sätta skräck även i den tuffaste härjedaling.
Men det är ovanligt att brunbjörnar dödar människor. I Norden
finns bara en handfull kända fall de senaste 100 åren. Av dessa
dödsfall har endast tre inträffat under 2000-talet.

Brunkulla (J), Fjällviol (H)5,6

Brunkullan tillhör familjen orkidéer och luktar vanilj (!). Den är
utrotningshotad och därför fridlyst sedan 1958. Fjällviolen är
tvåblommig, dvs att varje stjälk oftast bär upp två blommor.
Carl von Linné kallade även denna blomma för fjällfiol (men
den är väldigt svårspelad).

1
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JÄMTLAND

ÅNGERMANLAND

HÄRJEDALEN

5

2

HÄLSINGLAND
DALARNA

VÄRMLAND

DALARNA

VÄRMLAND

Berguv7

Varg9

Vargen är det största vilda hunddjuret i världen och en
fullvuxen varg väger vanligen 30 till 50 kg. Den livnär sig på
älg, ren, rådjur men även hare, bäver, vildsvin och grävling.
Vargen har inga naturliga fiender förutom människan och
tigern (och den senare är väldigt sällsynt i Värmland).

En av världens största ugglor. Den känns igen på sina tydliga
örontofsar och orangegula iris. Den är en sägenomspunnen fågel
och dess läte (”oo-hoo”) har ansetts förutspå både oväder och
olyckor. Därför förbjöd tidigare traditionen barn att härma uven.

Blåklocka8

Duvkulla/Skogsstjärna10

Blåklockan är en växt med ljust gröna blommor. Nej, vi skojar
bara, självklart är den blå. Blomman växer framför allt på
ängsbackar, torr gräsmark och örtbackar. Finns rikligt i hela
Dalarna.

Blomman med två namn. Den är mjuk och spenslig, med
tunna mörkgröna blad och är utformad för att kunna fånga
det svaga ljus som tränger ned mellan träden. Frukten ser
ut som en fotboll.

HÄLSINGLAND
Lodjur11

Europas största kattdjur med en mankhöjd på upp till 70 cm.
Bakbenen är längre än frambenen vilket gör att lodjurets rygg
lutar. Den känns också igen på sina karakteristiska örontofsar.
Lodjuret jagar främst rådjur, ren, hare och skogsfågel och har
ett hemområde på hela 10 000 hektar. Det finns ca 1 200 lodjur
i Sverige.

4

Lin12

En jordbruksgröda med dubbel nytta. Dels linolja från dess frö,
dels spinnbara linfibrer genom linberedning och häckling (men
prova aldrig att häckla en helsing, hen går också i spinn). Carl von
Linné gav linet dess namn Linum usitatissimum vilket betyder
”det allra mest användbara”.

9
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Guldgrävarn
Vad ska vi göra när elitidrottskarriären är
över? Köpa skog, förstås! För Björn Ferry
och Heidi Andersson blev skogsägandet
en perfekt kombination med det andra
egenföretagandet och ett sätt att bo kvar
hemma.
Text: Christina Liljestrand Bild: Patrick Degerman

5 tips till dig
som vill köpa skogsmark
1. Satsa på Norrland. Här
kan du få dubbelt så
mycket skog för samma
summa pengar som i Sydeller Mellansverige.
2. Var noga med fakta.
Skogsbruksplanen ska
inte vara för gammal och
ta reda på om det finns
speciella naturvärden.
Ta hjälp av experter om
det behövs. På Skogs
styrelsens sajt Skogens
pärlor finns register över
kända nyckelbiotoper.
3. Värdet. Se om marken
du köper ökar det sammanlagda värdet på din

skog så att du får en större sammanhängande yta
och på så sätt möjlighet
till besparingar.
4. Mervärden. Har marken
andra värden än själva
skogsbruket? Möjligheter
till jakt, fiske, vindkraft,
markförädling, myr
slåtter?
5. Likviditet. Hör med flera banker om du behöver
låna pengar. Du kanske
kan få amorteringsfria
lån? Skog är tacksamt
låneobjekt, även en
dålig börssommar växer
skogen.

na i Storuman
I ett alldeles vanligt radhus strax

riären? Ligga på soffan och rulla

bakom hotellet i lilla lappländska

tummarna? Har man en skogs-

Storuman bor Heidi Andersson,

fastighet finns det alltid något

armbryterskan från Ensamheten,

att göra. Det här är också vårt

och skidskytten Björn Ferry med

pensionssparande.

sexårige sonen Dante.
– Vi bor här för att vi vill bo här,

Det gick bara ett år, så köpte de mer skog, denna gång av

det är ett aktivt val, deklarerar

Sveaskog, och sedan har det blivit

Heidi och Björn. Det är det här som

ännu mer. Det senaste köpet är

är hemma, och här finns det mesta

en fastighet alldeles intill släk-

av det vi tycker är viktigt.

tens mark i byn Ensamheten, där

Att de dessutom köpt skog i

Heidis far, farfar och farbröder

närheten gör önskan ännu star-

planterat, röjt och avverkat åt då-

kare. För Heidi, som tillhör sjätte

varande Domänverket. Där finns

generationen i en liten skogs-

också tjärnen där Heidi fick sin

intresserad av att tjäna pengar för

bruksby och har sommarjobbat

allra första fisk.

att få frihet att styra mitt eget liv.

med plantering nio år i rad var det
helt naturligt.
– Du är född in i det, fyller
Björn i. Jag däremot är inifrån
samhället och var inte intresserad
av skog överhuvudtaget.
Det var 2009 på hösten, ett
halvår före OS, när en fastighet

Tillsammans i skogen

Men man får ett annat förhållande till en planta man själv har

Heidi och Björn sköter all plane-

planterat. När man ser 250-åriga

ring, plantering och röjning själva.

tallar som stod där före franska

– Är man dessutom påläst så

revolutionen får man ett annat

är det en stor vinning med det,
menar Björn.
Arbetet i skogen varvar de med

Heidi däremot har miljö- och
småskalighetstänket med sig

andra uppdrag. Därmed blir det

släkt kom ut till försäljning. Heidi

en del resor, men eftersom de har

var i Stockholm, nere i tunnelba-

ambitionen att uppnå ett fossil-

mäktiga träd och märka ut dem

nan, när Björn ringde från Tysk-

fritt liv till år 2025 går inrikesfly-

som evighetsträd. Jag ser visser-

land och undrade om de skulle slå

get bort till förmån för elbil, buss

ligen andra värden i skogen som

till. Det gällde hela deras spar-

och nattåg.

vuxen än som barn och förstår

hemifrån.
– Jag kommer alltid att krama

kapital, alla Heidis plantpengar,

Heldagarna med röjsåg ute i

det ekonomiskt försvarbara med

och Björn kunde inget om skog.

skogen är Björn och Heidis bästa

rationellare avverkningsmetoder

Men Heidi samtyckte på stående

sätt att vara tillsammans på tu-

än skoter och motorsåg, men det

fot. Vad hon inte fick veta förrän

manhand.

är tydligt att det är Björn som

– Det blir dubbelt så roligt,

personifierar produktionsmålen

och brutit nyckelbenet och ringde

tycker Heidi. Vi har olika sätt att

och jag miljömålen i vårt skogs-

från en sjukhusbrits.

angripa marken, jag tar den täta

brukande.

– Jag undrade om han var hög
eller vad han gick på, vad han hade
fått för starka grejer, säger hon
och ler vid minnet.
Härmed tog Björns skogliga
intresse fart:
– Att köpa skog var ett sätt att
fylla ett tomrum – för vad skulle
vi göra sedan, efter elitidrottskar-

vegetationen och Björn föredrar de

Kommer de då att fortsätta att

stora ytorna.

köpa skog?

Nytt perspektiv

att ha tusen hektar innan jag fyller

Skogens betydelse har under åren

40, blir Björns svar.

ändrats för Björn, som beskriver

– Jag har redan uppnått målet

– Ja, just nu håller vi oss från

sig själv som kapitalisten som

att köpa mer, bekräftar Heidi.

blivit känslomässig.

Men det har vi sagt många gång-

– Från början var jag bara

Andersson/ Ferry
står Heidi för
miljömålen medan
Björn personifierar
produktionsmålen.

perspektiv.

som tidigare hade funnits i Heidis

senare var att Björn hade ramlat

▲ Hos familjen

er, så man vet aldrig! ■

Skoglig
hedersdoktor
I juni 2018 utnämndes
Heidi Andersson till
skoglig hedersdoktor
vid Skogsvetenskap
liga fakulteten vid
Sveriges lantbruks
universitet, SLU.
”Heidi Anderssons
konkreta engagemang
i såväl lokala som glo
bala hållbarhetsfrågor,
och hennes sätt att
förmedla och inspirera
andra att kommunice
ra detsamma, gör hen
ne till en synnerligen
lämplig ambassadör…”
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Tidningen Hitta skogen och webbplatsen visaskogen.se är en del av projektet PINUS (läs
mer på sidan 4-5). Projektet syftar till att ge dig möjlighet att upptäcka de norrländska
skogspärlorna. Här kan du bland annat bo uppe bland träden, åka hundspann på frusna
sjöar, lära dig om skogsarbetets spännande historia, cykla och vandra på skogsstigar och
smörja kråset på en anrik västerbottensgård. Eller bara unna dig en stunds stillhet där
den svenska naturen är som vackrast. Här är några av våra samarbetspartners.

Upplevelser och
oförglömliga minnen

Källan Spa Hotell
Åmliden
Hotellet mitt i skogen, med möj
ligheter till bad, spa, behandlingar
och skogsaktiviteter.
Med fantastisk utsikt över mils
vida skogar, berg och sjöar serveras
gourmethusmanskost till lunch
samt goda middagar. Källan har ett
berömt bröd, hembakta kakor och
annat gott!

www.kallan-hotell.se

Wild Lapland
Ruskträsk

Aurora Borealis
Adventures

Hundspannsföretag som tar sina
gäster ut i skogen, till fjällen, älvar
na, sjöarna, myrarna och till det fan
tastiska djurlivet. Slädhundsturer
på vintern och våren, promenader
och kennelbesök på sommaren,
vagnsturer på hösten. Ett besök
kan vara i allt från 30 minuter till
flera dagar.

Upplev skogen och naturen i Lapp
land och Västerbotten under fyra
årstider. Hundspannsturer med
Siberian huskies både både på snö
och barmark, Stand up paddling,
fiske mm. Bo i norrskenskåtor eller
i Gula huset!

www.wildlapland.se

www.dogsledding.se

Granö Beckasin, Granö
Mitt i naturen vid den vackra Umeälven. Erbjuder vandring med guide i skogen,
skidåkning, cykelturer, flottfärder mm. Bo i ett fågelnäste högt uppe bland
tallar eller på Ekohotellet. Mat tillagad med stor omsorg av ekologiska och
närodlade råvaror serveras.

www.granobeckasin.com
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Bo, äta, göra
– fler förslag
på temat skog

Skogsmuseet i Lycksele
Utställningar om samers bruk av skog samt om skogs
arbetets historia – från 1800-talets avverkningar med
yxor och sågar till 2 000-talets maskiner. Skogsbio,
Lek- och lärhörna. Museet ligger vackert på Gamm
platsen – en halvö i Umeälven.
Här finns också naturreservat med 400-åriga tallar,
sameviste, Lapplands Kulturbotaniska Trädgård samt
hembygdsområde. I Café Ruselegården – en västerbot
tensgård från 1845 – serveras mat och fika med lokal
anknytning.

www.skogsmuseet.se

Ansia Camping, Lycksele
Femstjärning camping bland
tallar vid Umeälvens strand.
www.ansia.se
Ájtte – svenskt fjäll- och
samemuseum
Huvudmuseum för den samiska
kulturen och specialmuseum
för fjällkedjans natur och kultur.
Restaurang.
www.ajtte.com
Arboretum Norr
16 hektar stort arboretum i
Baggböle, ca 10 km från Umeå
centrum. Omfattar mer än
2 700 träd och buskar samt
klätterväxter.
www.arboretum-norr.se
Bergmans fisk & vilt, Vilhelmina
Gårdsbutik och restaurang med
prisbelönta delikatesser.
www.mbergmansfisk.se

Guggla
med mig!

www.visaskogen.se
Under 2018 lanserar projekt PINUS en ny hemsida.
Här hittar du bland annat ett Kunskapsträd med
massor av information om skogen förr och nu.
Du kan både ha glädje av den som företagare eller
som privatperson. Titta in och se vad ”Gugglan” kan
berätta!

Ekoparker
Sveaskogs ekoparker – utspridda
över hela Sverige – erbjuder
upplevelser av skog, natur och
kultur. De är iordningställda
med skyltar, rastplatser och
vandringsleder.
www.sveaskog.se/miljo--ochnaturvard/vara-ekoparker/
Forsknäckarna, Vindelälven
Forsränning och äventyrsbana
i trädtopparna. Bo i fräscha
skogskojor.
www.forsknackarna.se
Kulturreservatet Gallejaur
Upplev lappmarkens historia.
Välbevarad by inramad av
gammal, grov skog som
imponerar. Övernatta i systrarna
Karlssons gamla hus.
www.gallejaur.com
Lapplandsafari, Geunja Samisk
fjällgård, Ammarnäs
Upplev 1800-talet på samiskt vis.
www.lapplandsafari.se

Lycksele Djurpark
Sveriges nordligaste djurpark,
specialiserad på nordiska djur.
Restaurang.
www.lyckseledjurpark.se
Norrbyskärs museum
Skärgårdsidyll där Europas
största sågverk och ett
mönstersamhälle etablerades.
Café och restaurang.
www.norrbyskar.se
Restaurang Wild River,
Mårdseleforsen
Naturskönt vid Vindelälven, med
lokalproducerat på tallriken.
www.wildriver.se
Svansele Vildmarkscenter
Vildmarksutställning, mat och
boende. Aktiviteter i skog.
www.svansele.se
Silvermuseet i Arjeplog
Nyckeln till fjällens kultur
landskap, som formats av
människor under 10 000 år. Stor
samling av samiskt silver och
samiska bruksföremål.
www.silvermuseet.se
Torvsjö kvarnar, Åsele
Vattendriven såg, spånhyvel
mm. Skogsbruksstig. Erik Johans
Kulturcafé.
www.aselebyar.nu/
torvsjokvarnar
Treehotel, Harads
Bo spektakulärt i de höga
tallarna.
www.treehotel.se
Västerbottens museum, Umeå
Utställning om hällkonst.
Samisk byggnadstradition i
samevistet. Kafé White Guide.
www.vbm.se
Älgens Hus, Bjurholm
Möt skogens konung på
älgfarmen.
www.algenshus.se
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Den här tidningen handlar om naturen i Norrland.
Om skogen, klimatet, djuren och växterna.
Om människorna och hur man brukat
skogen i både dåtid och nutid.
Och om Allemansrätten.

Vi hoppas du kommer att få en större insikt
om landskapet vi färdas igenom, får några ahaupplevelser och njuter fullt ut av Norrlands fantastiska
natur. Upplevelserna finns runt knuten men också på
resan längs Inlandsbanan.

Välkommen till vårt Norrland!

