Slutrapport
Projektrubrik: Demonstrationsslinga med fokus på hållbart skogsbruk
Huvudsökande: Helena Gålnander, Skogforsk
Projektets löptid: 2018-01-01 – 2019-12-31

Populärvetenskaplig sammanfattning
Skogforsk har under 2018 och 2019 i samarbete med Skogssällskapet utformat en demonstrationspark
i skogen. Demonstrationsparken finns på Skogssällskapets fastighet Bredvik och har sin utgångspunkt
några kilometer norr om Rimbo. Parken består av ett antal skogsbestånd där olika aspekter av
skogsbruk demonstreras. Syftet med området är att visualisera skogsskötsel för olika mål och på så vis
sprida kunskap och underlätta dialogen om hur vi kan bedriva ett hållbart skogsbruk.
Vid demonstrationsparken finns en samlingsplats med en informationstavla, grillplats samt bänkar för
ett sällskap på omkring 60 personer att ta plats vid. Den grusade planen möjliggör också parkering för
en buss och några bilar. Inom gångavstånd från samlingsplatsen finns de olika skogsbestånden, alla
med olika tema och med en informationsskylt som beskriver platsen man är på.
I nära anslutning till samlingsplatsen finns den avverkade och föryngrade tallskogen där även ett
vilthägn finns placerad. Med tiden kommer här att bli tydligt vilka effekter som viltbete har på
vegetationen. Följer man skogsbilvägen möter man ett mindre parti där naturvårdande skötsel har
utförts och en hassellund har skapats. Vidare längs med vägen fortsätter naturvårdande skötsel som
har utförts på ena sidan av vägen medan den andra har lämnats orörd. Effekterna av åtgärden kan ses
redan idag men kommer med tiden att bli än mer tydligt. En liten bit bort finns en nyligen avverkad
granskog. Där demonstreras de allra senaste inom förädlingsforskning i form av planterade förädlade
granplantor.
Demonstrationsparken invigdes i maj 2018 och fram till slutet av 2019 har totalt 10 olika exkursioner
ägt rum där och flera redan inbokade för framtiden. Skogen förändras kontinuerligt och demoparken
är tänkt att utvecklas med den. Ungskog blir röjningsskog, äldre skog kan behöva gallras och på så vis
kan både nya och gamla bestånd inkluderas i demoparken, och nya teman för skogsskötsel
demonstreras.

Resultat
Demoparken med samlingsplats och åtgärder för skogen blev klara under projekttiden och invigdes i
maj 2018. Idag omfattar parken 11 skogsbestånd med olika teman som demonstreras (se bifogad fil).
Alla bestånd har informationsskyltar och finns utmärkta på huvudskylten som finns vid
samlingsplatsen. Totalt har 10 exkursioner arrangerats i Skogforsks regi med mer än 200 deltagare.
Det finns flera pågående projekt kopplade till parken med goda resultat i form av finansiärer och
måluppfyllelse.
På Skogforsks hemsida kommer inom kort information om parken visas i form av ett ”storytelling”
projekt där filmer och kartor över parken kommer finnas tillgängliga. En pappersfolder är under tryck
och kommer kunna spridas vid olika sammankomster.
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Målbeskrivning
Projektet har löpt enligt aktivitetsplan och de mål som sattes upp för projektet har vi kunnat nå.
Skogsbestånden som skulle ingå har till stor del också kunnat ingå. Ett mål som också uppnåddes var
att färdigställa samlingsplatsen för att kunna inviga och använda parken så tidigt som möjligt.
Demonstrationsparken har kunnat användas till långt fler exkursioner än vad vi från början hade
räknat med vilket vi ser som mycket positivt. Informationsmaterial med skyltar i skogen har utförts.
Avvikelser som kan nämnas är exempelvis etablering av de föryngrade plantor och sådden som
utfördes har gått dåligt, mest på grund av väderförhållanden och vi har behövt göra om detta arbete. I
övrigt har allt löpt enligt plan.
Samarbetet med Skogssällskapet genom Alexander Karlsson för planering och utförandet av aktiviteter
har fungerat mycket bra.

Kommunikation och nyttiggörande av resultat
Mer än 200 personer har deltagit på sammanlagt 10 exkursioner under projekttiden. Det har varit
blandade målgrupper så som studenter från Jällaskolan, tjänstemän från skogsstyrelsen och
skogsbruket, styrelsemedlemmar och privata markägare. Vi har en etablerad kontakt på Jällaskolan
varför studentexkursioner kan komma att bli en årlig tradition. En internationell delegation från flera
olika europeiska länder har besökt demoparken. Nästa år planeras en EU-delegation besöka parken
och få veta mer om svenskt skogsbruk och hur vi visar hänsyn till vatten.
Vi har producerat informationsmaterial i form av skyltar i skogen, folder att dela ut och filmer som
presenterar skogsbestånden kommer inom kort publiceras på skogforsks hemsida.

