
   

SKOGSPLAN  
- lärandeguide om mitt skogsägande  

 

Idag sker en förändring av skogsägarkåren 

där allt fler äger skogen tillsammans, färre 

bor på fastigheten och få har skogen som sin 

huvudsakliga inkomstkälla. Detta bidrar 

också till att skogsägare ofta saknar ett 

tydligt mål med sitt skogsägande, vilket i 

kombination med bristande kunskap kan leda 

till att skötseln av skogen inte blir av.  

I WP1 identifierades ett behov av en 

övergripande plan eller strategi som stöd för 

skogsägare i sitt skogsägande, som motiverar 

dem och tydliggör vad de vill med sin skog och 

hur de ser på sitt skogsägande. Detta behov 

inbegrep även de organisationer och företag 

som erbjuder rådgivning och skogliga tjänster 

och deras behov av att utveckla metoder och 

verktyg för att möta en annan typ av behov hos 

dessa skogsägare. Det som primärt används 

idag är den skogsbruksplanen och olika 

hjälpmedel knutna till denna. Denna är dock i 

de flesta fall primärt anpassad för 

virkesproduktion, vilket inte alltid speglar 

skogsägarens målsättning fullt ut. 

Komplement till skogsbruksplan 

För att möta detta behov syftar piloten till att 

utveckla ett verktyg som kan komplettera 

skogsbruksplanen. Skogplan är en lärande-

guide i skogsägarskap för skogsägaren. Genom 

att få guidning i kunskapsinhämtning, 

dokumentera grundläggande information och 

formulera ett tydligt mål är förhoppningen att 

skogsägaren ökar sin kunskap och blir mer 

aktiv. Med planen är förhoppningen att 

skogsägaren skapar och upplever en stabil bas 

för skogsägande. Planen kan till exempel 

fungera som ett beslutsstöd för skogsägaren 

vid genomförande av åtgärder och beställning 

av olika tjänster kopplat till fastigheten.  

Resultat 

Piloten visade att skogsägarna tyckte att 

Skogsplan var enkel att använda och att det 

var bra att gå igenom de olika stegen. De 

upplevde också en ökad trygghet i sitt 

skogsägande och ungefär hälften upplevde en 

ökad trygghet i att beställa tjänster. Det fanns 

delade åsikter om hur Skogsplan skulle 

fungera som en tjänst som erbjöds av skogliga 

företag.  Bland annat huruvida det ansågs vara 

en konkurrensfördel för ett skogligt företag att 

erbjuda en tjänst som Skogsplan gratis i 

samband med en annan tjänst. Skogs-

styrelsens rådgivningsenhet ansåg däremot att 

det Skogsplan skulle vara användbar vid olika 

rådgivningsaktiviteter, dels som kommu-

nikationsverktyg, dels som lärandeunderlag. 

Slutsats 

Skogsplan utgör ett bra underlag för skogs-

ägares lärande och kompetensutveckling 

genom en guidning i lärandet och 

utforskandet av sin skog, sitt skogsägande och 

relaterade mål. Detta bidrar potentiellt till att 

enskilda skogsägare kan forma sitt skogs-

ägande och därmed skapa sig en stabil bas för 

skogsägandet. Skogsplan som tjänst är mest 

intressant att använda inom rådgivning, 

kommunikation och utbildning. För att kunna 

säga om det marknadsmässiga intresset av, 

och förutsättningarna, för Skogsplan som 

tjänst behövs vidare undersökningar. Likaså 

skulle det vara intressant att testa Skogsplan 

på fler skogsägare och med olika förkunskap. 
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