
Hyggesfritt skogsbruk, möjligheter och konsekvenser 
Halvdagsseminarium 

 

 

 
Aktuell forskning har visat att skogsbruk med hyggesfria metoder kan utformas på ett sådant sätt att 
både viktiga miljövärden samt produktionsekonomiska resultat i skogsbruket kan förbättras, i 
relation till vad som kan uppnås med slutavverkningsskogsbruk.  
 

Efter seminariet skall deltagarna: 

1. Vara medvetna om att det finns metoder för att bedriva hyggesfritt skogsbruk så att viktiga miljövärden samt 

produktionsekonomiska resultat i skogsbruket kan förbättras i relation till vad som kan uppnås med 

slutavverkningsskogsbruk.  

2. Vara orienterade om metoder för att beräkna lönsamheten av hyggesfritt skogsbruk. 

3. Vara orienterade om grundläggande ekonomiska principer gällande hyggesfritt skogsbruk.  

4. Vara orienterade om miljöargument för hyggesfritt skogsbruk och miljörörelsens ståndpunkter. 

 

PROGRAM 

DEL 1:  Föredrag och diskussioner under ledning av Peter Lohmander 

09.00 – 09.45 Ekonomiska, skogsproduktionsmässiga och teknologiska förutsättningar samt alternativa lösningar i 

skogsbruket. Kan miljön värderas? Hur gör man i andra länder? Vad har forskningen kommit fram till?  

09.45 – 10.00  Förmiddagsfika  

10.00 – 10.45 Beräkningar av ekonomiskt optimalt skogsbruk med enkla metoder och alternativa förutsättningar. 

Generella principer för rationellt skogsbruk, med eller utan hyggen.  

10.45 – 11.00  Bensträckare 

11.00 – 11.45 Avancerade beräkningar av ekonomiskt optimalt skogsbruk m.h.t. alternativa utgångslägen och risker. 

Effekter av lagar och förordningar. Alternativa utformningar av kommande samverkansprojekt för att 

samtidigt förbättra både ekonomi och miljö i skogsbruket.  

DEL 2:  Föredrag och diskussioner under ledning av Carl-Gustaf Lundgren 

12.00 – 12.45 Varför är motsättningarna mellan miljörörelsen och svenskt skogsbruk så svåra att 
lösa? Problemlösning i teori och praktik redovisas. 

 
DEL 3:  Avslutande gemensam diskussion 

12.45 – 13.00 Diskussion med särskilt fokus på nästa steg mot samtidig förbättring av både ekonomi och miljö i 

skogsbruket. 



 

Presentation 

 

Peter Lohmander är civiljägmästare, skoglig doktor, docent samt professor i skoglig företagsekonomi med 

inriktning mot ekonomisk optimering. Lohmander har även, av samtliga sakkunniga, blivit förklarad kompetent 

till tre andra professurer, nämligen skogsekonomi, skoglig planering samt skogsindustriell ekonomi. 

Omfattande internationell erfarenhet av alla slags skogsbruks- och skogssektoranalyser, inklusive kontinuitets-

skogsbruk. 

 

 

Carl-Gustaf Lundgren har under flera år arbetat som projektledare inom området kompetensutveckling för 

verksamma skogsägare. Har nyligen varit styrelseledamot i Svenska FSC som representant för Jordens Vänner. 

Carl-Gustaf har initierat och är delaktig i utveckling av demonstrationsskogar hyggesfritt skogsbruk över hela 

Sverige. Har i teori och praktik under mer än sex år arbetat för att nationellt och internationellt införa 

hyggesfritt skogsbruk/kontinuitetsskogsbruk. Väl fungerande kontakter med Skogsstyrelsen, skogsbolag och 

miljörörelsen. Akademisk examen i beteendevetenskap. Utfört uppskattade utbildningsinsatser tillsammans 

med Peter Lohmander. 

Vi hoppas få nöjet att få tillföra inspiration, kunskap och kompetens! 

 
Peter Lohmander  Carl-Gustaf Lundgren 

tel:  0738 – 288 294     0322-53330 
e-post:  Peter@Lohmander.com  mjv.svensk.skog@gmail.com   
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