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Utvidgade perspektiv på ”Internationell Skogspolitik” 2012 
Av Peter Lohmander 120515 

 
 

Generellt: 
 
Internationell Skogspolitik är som namnet antyder av mycket stor betydelse för vår planets 
framtida utveckling. Kursen ska ju handla om hur vi rationellt kan och bör se till att Jordens 
skogar uthålligt kan nyttjas och den levande naturen samtidigt bevaras.  
Internationell skogspolitik kommer dessutom automatiskt in på internationell handel, 
samhällsskick och styrning i olika länder, internationella förhållanden i stort, industriell 
utveckling, energifrågor, infrastruktur, välståndsutveckling, migration, befolkningsfrågor 
o.s.v.. 
 
Det finns ingen annan kurs som på ett sammanhängande och ekonomiskt förankrat sätt 
behandlar dessa frågor, vilka alla är av mycket stor betydelse för världens fredliga framtida 
utveckling. 
 
Kursen Internationell Skogspolitik är därför mycket välmotiverad.  
 
 
Konkreta frågor: 
 
Världens skogar är mycket olikformigt fördelade. Styrningsprinciperna i de olika länder som 
har dessa skogar inom sina territorier är också väldigt olika. Det är uppenbarligen av mycket 
stor betydelse att kursen i första hand fokuserar intresset och resurserna till de regioner där de 
största skogsresurserna finns, där skogen är (och kan komma att bli) av särskild betydelse för 
samhället, o.s.v.. 
  
Då blir det automatiskt uppenbart att exempelvis Ryssland är av mycket stor betydelse att 
bevaka. Ryssland är nämligen världens i särklass största skogsland. Virkesförrådet är ca 25.5 
gånger högre än i Sverige och 37 gånger högre än i Finland. (Sverige och Finland är trots 
detta ”stora skogsländer” i jämförelse med de flesta andra nationer.) Dessutom ligger 
Ryssland i Sveriges närområde, vilket ytterligare motiverar studier av just Rysslands 
skogspolitik. All skog i Ryssland ägs av staten. Detta är också väldigt skogspolitiskt intressant 
i jämförelse med Sverige, där ca halva skogsarealen ingår i förhållandevis små privata 
skogsfastigheter.   
 
Finland och Norge är också viktiga länder att satsa resurser på inom denna kurs. Dessa ligger 
nära, har liknande produktionsförutsättningar och är just därför särskilt intressanta för 
jämförande skogspolitiska studier. Skogsvårdslagen i Finland är nu under betydande 
omarbetning och jämförelser med skogsvårslagen och de politiska processerna i Sverige är 
därför av särskilt intresse. Norge ingår inte i EU, vilket däremot Sverige och Finland gör. 
Finland har Euro, medan Sverige och Norge har egna valutor. På flera olika sätt är därför 
skogspolitiska jämförelser mellan dessa Nordiska skogsländer av stort intresse.  
 
Givetvis är studier även av helt andra världsdelar av stort intresse inom denna kurs. 
Exkursionsresor dit kan dock bli för tidsmässigt och ekonomiskt krävande, särskilt om 
nuvarande knappa budget ska tillämpas även i framtiden. Man kan exempelvis säga att 
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Canada-USA har stora likheter med Ryssland-EU. Även skogarna i Sydamerika och Afrika är 
stora och internationellt betydelsefulla. Flera Asiatiska skogsregioner har också stor vikt. 
 
Det finns alltid en risk att prioriteringen av exkursionsmål och studieobjekt påverkas av saker 
som ligger utanför de förhållanden och omständigheter som tagits upp ovan. Det finns länder 
och regioner som kan erbjuda komfortabla resealternativ och behagligt klimat under den 
period som Sverige, Ryssland, Finland och Norge ännu har blötsnö, vind och kyla. Det finns 
länder som har goda föreläsare, utmärkta vägar och bekväma hotell. Språkkunskaperna kan 
också vara föredömliga. Dessa regioner och länder har dock ofta mycket marginell betydelse 
för internationell skogspolitik. Skogarna är väldigt små och skogsindustrin existerar knappast. 
 
Även om vägarna har hål, vandrarhemmen saknar toalettstolar och alla föreläsare inte kan ge 
fullständiga beskrivningar av saker och ting på perfekt engelska, så är det av avgörande 
betydelse för kursens relevans att fokus i kursen ligger på länder av stor betydelse för just 
skogarna och deras framtid i världen. I själva verket menar jag att det är av särskild betydelse 
att besöka länder av en sådan typ som man inte ändå kommer i kontakt med under typiska 
turistresor. Sådana länder kommer man ju ändå att besöka i helt andra sammanhang. 
 
Det är också mycket intressant och väsentligt för förståelsen av människor och deras villkor i 
andra länder att exempelvis få leva som en typisk student eller doktorand i dessa länder under 
några dagar. I exempelvis Kina och Ryssland, mycket stora länder med väldigt stora 
befolkningar, är det normala att en student delar rum med 6-8 andra studenter, att det inte 
finns toalett och dusch på samma våning o.s.v.. Det är människor från dessa omständigheter 
som kommer att påverka den internationella skogsutvecklingen mest i framtiden. De är ju så 
många och skogarna i Ryssland är helt dominerande. Om man redan nu kan få goda vänner 
där så kan framtida samarbete och utveckling kraftfullt förbättras! 
 
Man kan till och med hävda att om man upptäcker vissa brister i skogsutbildningarna i andra 
länder, kanske inte helt perfekta föreläsningar inom något område, så är även detta av mycket 
stor betydelse för de svenska skogs-studenternas kunskaps- och erfarenhetsutveckling. Det är 
ju på detta sätt som de svenska framtida jägmästarna får inse vad de kan bidra med i 
framtiden, i en alltmer globaliserad värld. 
 
Några praktiska frågor:  
 
Ersättningen till kursen bör, i nationens intresse, utvidgas så att två exkursionsresor kan 
genomföras årligen, utan att kursen ger ett negativt bidrag till institutionens budget. 
 
Det bör i sammanhanget nämnas att det krävs väldigt mycket förarbete under lång tid för att 
hålla alla relevanta kontakter, gradvis utveckla exkursionerna och se till att allt fungerar. 
 
Det är viktigt att inte antalet resande per exkursionsmål blir för stort. Det är min bedömning 
att ca 25 studenter och två universitetslärare från Sverige bör vara med på varje 
exkursionsresa. Då hinner man tala med var och en, engagera alla lagom mycket i olika 
exkursionspunkter o.s.v.. 
 
Med förhoppning om en givande internationell skogspolitisk framtid, 
 
Peter Lohmander 
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Ryssland och Finland 2012: 
 
Bakgrund 
International Forest Policy Excursion Finland-Russia 2012: 
http://www.lohmander.com/Russia_Finland_2012.pdf 
 

 

 

Erfarenheter från Exkursionen Ryssland Finland 2012  
(Kortfattad summering av Peter Lohmander 20120424, via mobilen, från Kina) 
 
1. Exkursionen gav de aktiva deltagarna ett unikt tillfälle att få information om samt diskutera 
aktuella skogspolitiska frågeställningar. Många nya fakta kom fram och diskussionerna var 
verkligen på fronten. Dessutom gav direktkontakten med Ryssland och Finland en djupare 
förståelse för det mesta i dessa länder. 
 
2. Studenternas förberedda frågor och aktiva engagemang var mycket bra. Detta intygade 
värdarna både i Ryssland och Finland. 
 
3. Studenterna hade positiv attityd hela tiden vilket var mycket bra och nödvändigt för denna 
typ av aktivitet. 
 
4. Planering av exkursionsdelen i Finland samt föreläsningarna och diskussionerna i Finland 
var mycket väl förberedda och genomförda. Stort antal centrala aktörer medverkade. 
 
5. Talarna i Ryssland var också bra i de flesta fall. Kvaliteten i presentationerna var dock 
ojämn. I Ryssland försvann också några talare från talarlistan. Det skulle ha varit värdefullt att 
få möta dessa också. Men, å andra sidan så fanns inte så mycket tid över i alla fall. Vid 
eventuell kommande resa dit bör besöken på FTUs museer utgå och ersättas med 
föreläsningar och diskussioner av sådana personer. 
 
6. Boendestandarden i Finland var mycket högre än i Ryssland. Delvis beror detta givetvis på 
att vi hade satsat helt andra pengar på boende i Finland än i Ryssland. 
 
7. Diskussionerna i bussen, under de långa resorna, var mycket bra och givande. Det var en 
möjlighet att ta ett större grepp på flera länkade frågeställningar. 
 
8. Busschauffören var positiv. 
 
9. Jag anser att denna typ av exkursioner är mycket viktiga för utbildningen i skogspolitik. 
Det ligger i nationens intresse att sådana exkursioner fortsätter. 
 
Bästa hälsningar från Kina, 
Peter 
Peter Lohmander 
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AKTUELL Internationell Skogspolitik (2012): 
 
Lohmander, P., Den optimala älgstammen  
som analogi till det optimala universitetet,  
Peter Lohmanders talk at the Professors Union Meeting,  
Umea, Sweden, 120118 
http://www.lohmander.com/Lohmander_Prof_120118.ppt 
http://www.lohmander.com/Lohmander_Prof_120118.pdf 
http://www.lohmander.com/PLprof120118.pdf 
 
Lohmander, P., Explosionsartad ökning av skogsgödsling  
(Peter Lohmander explains that forest fertilization often is economically rational  
in old forest stands and that fertilization should be analyzed in combination with  
other activities in the forests, in particular with consideration of the  
effects on the Sami villages and reindeer herding.)  
SVT, Swedish Television, News, 2011-11-29  
http://svt.se/2.33919/1.2621623/explosionsartad_okning_av_skogsgodsling  
 
Segerstedt, R., (Interview with Peter Lohmander), Därför har professorn hamnat i kylan, 
Skogsland Nr 6, 3 February, 2012 
http://www.Lohmander.com/PLSkogsland120203.pdf 
 
Lohmander, P., Massaindustrin samarbetar i en kartell  
SkogsSverige, February 7, 2012 
http://www.lohmander.com/PL Skogssverige 120207.pdf  
 
Lohmander, P., Kartellanklagelse mot massabolag 
SVT, Swedish Television, News, February 9, 2012 
http://www.lohmander.com/PL SVT 120209.pdf  
 
Lohmander, P., Kartellanklagelse mot massaindustrin 
Nordic Paper Journal, February 9, 2012 
PL Nordic Paper Journal 120209.pdf  
 
Lohmander, P., Kartellanklagelse mot massabolag 
Mentoronline, February 9, 2012 
http://www.lohmander.com/PL Mentoronline 120209.pdf  
 
Lohmander, P., Massaindustrin samarbetar i en kartell 
Skogspartner, February 10, 2012 
http://www.lohmander.com/PLSp120210.pdf  
 
Lohmander, P., Two official statistics documents with price calculations 
of relevance to pulp cartel analysis in Sweden, 
Pulpwood imports to Sweden 2010 and Pulpwood in Sweden,  
Original sources: Statistics Sweden (SCB.se) and Skogsstyrelsen (SVO.se) 
February 10, 2012 
http://www.lohmander.com/PL Pulpwood Sweden 120210.pdf  
http://www.lohmander.com/PL Pulpwood Import 120210.pdf  
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Fredriksson, O., (Interview with Peter Lohmander),  
Professor: "Massaindustrin samarbetar om prissättningen", 
VK, Vasterbottenskuriren, 16 February, 2012 
http://www.Lohmander.com/PL VK 120216.pdf 
 
Segerstedt, R., (Interview with Peter Lohmander and Erik Sollander), Kurvan som stoppar 
kalhyggesfritt, Skogsland Nr 9, 24 February, 2012 
(samt ytterligare kommentarer (sid 6-8) av Peter Lohmander 120224) 
http://www.Lohmander.com/PLSkogsland120224.pdf 
 
Lohmander, P., Pulpwood Price Statistics, February 27, 2012 
http://www.lohmander.com/PLPrices120227.pdf  
http://www.lohmander.com/PLPrices120227.xls  
 
Lohmander, P., Kartellanklage mot svensk masseindustri, 
Skogindustri, February 27, 2012 
http://www.lohmander.com/PLSkogindustri120227.pdf  
 
Lohmander, P., Optimalt kartellbeteende för massavedsanskaffning, 
February 29, 2012 
http://www.lohmander.com/PLMassakartell120229.pdf 
http://www.lohmander.com/PLMassakartell120229.doc 
http://www.lohmander.com/PLMassakartellFigur120229.jpg  
 
Ericsson, H.(s), Bofride, E.(c), Linder, M.(m), (Tre politiska chefredaktörer 
(s), (c) och (m) skriver gemensam ledare i form av citat av Peter Lohmander), 
Kalhyggesbruk gynnar varken skogsägaren eller miljön, Gotlands Tidningar  
(Gotlands Folkblad, Gotlänningen, Gotlands Allehanda) 
March 1, 2012 
http://www.lohmander.com/PLGT120301.pdf 
http://www.lohmander.com/PLGT120301.doc  
 
Lohmander, P., Karteller och Massavedspriser,  
Föredrag för Skogsägarna i Botsmark  
Torsdagen den 8 Mars, 2012  
http://www.lohmander.com/PL_Karteller_Botsmark_120308.ppt 
http://www.lohmander.com/PL_Karteller_Botsmark_120308.pdf 
 
Lohmander, P., Kontinuerligt Skogsbruk,  
Föredrag för Skogsägarna i Botsmark  
Torsdagen den 8 Mars, 2012  
http://www.lohmander.com/PL_Kont_Botsmark_120308.ppt 
http://www.lohmander.com/PL_Kont_Botsmark_120308.pdf 
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Borgman, T., (Interview with and calculations and graphs by Peter Lohmander), 
Skogsprofessor säker på svensk massakartell, 
Skogsaktuellt, Nr 3 (14 Mars), 2012 
http://www.lohmander.com/PLSA120314a.pdf 
http://www.lohmander.com/PLSA120314a.htm 
http://www.lohmander.com/PLSA120314a1399.pdf 
http://www.skogsaktuellt.se/?p=40194&pt=108&m=1422 
 
Skogsaktuellt, Red., (Interview with and calculations by Peter Lohmander), 
Miljardkrav efter finsk virkeskartell, 
Skogsaktuellt, Nr 3 (14 Mars), 2012 
http://www.lohmander.com/PLSA120314b.pdf 
http://www.skogsaktuellt.se/?p=40195&pt=108&m=1422 
 
Axdorff, R., (Discussion of cartel analysis by Peter Lohmander), 
Kartell eller inte kartell, det är frågan?, 
Skogsaktuellt, Nr 3 (14 Mars), 2012 
http://www.lohmander.com/PLSA120314c.pdf 
http://www.skogsaktuellt.se/?p=40190&pt=108&m=1422 
 
Lohmander, P., Methodology for optimization of coordinated forestry,  
bioenergy and infrastructure investments with focus on Russian Federation,  
Moscow State Forestry University Forest Bulletin, ISSN 1727-3749,  
No 84, Issue 1, 2012 
http://www.lohmander.com/PLRU201202.doc 
http://www.Lohmander.com/PLRU2010.pdf 
http://www.lesaevrasii.ru/wp-content/uploads/oficialnye-dokumenty/sbornik_le_2010.pdf 
 
Lohmander, P., Zazykina, L., Methodology for optimization of continuous cover  
forestry with consideration of recreation and the forest and energy industries,  
Moscow State Forestry University Forest Bulletin, ISSN 1727-3749,  
No 84, Issue 1, 2012 
http://www.lohmander.com/PLRU201202.doc 
http://www.Lohmander.com/PLRU2010.pdf 
http://www.lesaevrasii.ru/wp-content/uploads/oficialnye-dokumenty/sbornik_le_2010.pdf 
 
Lohmander, P., Optimal Forest Management in Sweden  
with Consideration of the Forest and Energy Industries  
and Pulpwood Cartels,  
NCSU, North Carolina State University, Operations Research Dept., 
March 20, 2012 
http://www.lohmander.com/PLNCSU120320.ppt 
http://www.lohmander.com/PLNCSU120320.pdf 
http://www.lohmander.com/PLNCSU2012.pdf 
http://www.lohmander.com/PLNCSU2012.doc 
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Lohmander, P., The Economics of Forest Biomass  
and a Rational European Carbon Policy,  
NCSU, North Carolina State University, Pulp and Paper Laboratory, 
March 22, 2012 
http://www.lohmander.com/PLNCSU120322.ppt 
http://www.lohmander.com/PLNCSU120322.pdf 
http://www.lohmander.com/PLNCSU2012.pdf 
http://www.lohmander.com/PLNCSU2012.doc 
 
Almegård, A., Ledare (Editorial), Dags igen,  
(Discussion of statements and calculations by Peter Lohmander), 
Nordic Paper Journal, April 17, 2012 
http://www.lohmander.com/PLLedareNPJ120417.pdf 
http://www.papernet.se/iuware.aspx?pageid=444 
 
Lohmander, P. (Chair) TRACK 1: Global Bioenergy, Economy and Policy, 
BIT’s 2nd World Congress on Bioenergy, 
Xi'an, China, April 25-28, 2012 
http://www.Lohmander.com/Schedule_China_2012.pdf 
http://www.Lohmander.com/PLWCBE12intro.ppt 
 
Lohmander, P., Economic optimization of sustainable energy systems based 
on forest resources with consideration of the global warming problem: 
International perspectives, 
BIT’s 2nd World Congress on Bioenergy, 
Xi'an, China, April 25-28, 2012 
http://www.Lohmander.com/WorldCongress12_PL.pdf 
http://www.Lohmander.com/WorldCongress12_PL.doc 
http://www.Lohmander.com/PLWCBE12.ppt  
 
Lohmander, P., Lectures at Shandong Agricultural University, 
April 29 - May 1, 2012, Jinan, China, 
http://www.Lohmander.com/PLJinan12.ppt  
 
Lohmander, P., Kontinuerligt skogsbruk - Optimala lösningar 
och jämförelser med slutavverkningsskogsbruk  
Fastighetsvärdering - Skog, Temadag, Lantmäteriet,  
Stockholm, May 10, 2012  
http://www.lohmander.com/PLLM120510.ppt 
http://www.lohmander.com/PLLM120510.pdf 
http://www.lohmander.com/PLLM120510small.pdf 
http://www.lohmander.com/PLTema120510.pdf 


