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Skogens estetik
Anna Sténs presenterar sin forskning
Skogsbrukets anpassning till estetiska och upplevelsemässiga värden 

förknippas ofta med tätortsnära skogar och tätbefolkade områden med mycket 

turism. Anna Sténs vid Future Forests vände på perspektivet och tog reda på  

hur skogsägare i ett glesbefolkat och skogsrikt Västerbotten tänker.    

TEXT: Anna Sténs      FOTO: Calle Bredberg

Förra hösten genomförde jag en enkätstudie 
bland Norra Skogsägarnas medlemmar om 
synen på skogens estetiska och upplevelse
mässiga värden. Har sådana värden betydelse 
för skogsbruket här? Tänker skogsägaren på 
att ta ”estetiska” hänsyn när hon eller han 
brukar sin skog – i så fall varför och på  vilket 
sätt? Tycker skogsägare att det borde göras 
mer eller är det bra som det är?

Välskötta skogar
Undersökningen visar att den i medlemmar
nas tycke ”välskötta” skogen, det vill säga den 
röjda och gallrade, står högst i kurs. Även 
varia tionsrik, gammal och ”orörd” skog vär
deras högt. En majoritet (59 procent) uppger 
att de tar hänsyn till estetiska och upplevelse

Skogsforskning 

att det i första hand är de själva som mår bra 
av att ta hänsyn till estetiska och upplevelse
mässiga värden.

Kan göra mer
En stor andel (42 procent) anser att skogs
ägare i Västerbotten bör göra mer för att 
främja skogslandskapets estetiska värden. 
Att det inte behöver vara dyrt och krångligt 
framhålls av flera och många uppger att de 
föredrar valfrihet framför pekpinnar. En re
flektion från en av deltagarna får tas som av
slutning: ”Det ligger så stora värden i skogen 
och skogsägare måste ju också leva. Var och 
en måste själv bedöma hur man sköter sin 
skog utifrån sin ekonomi. Men visst njuter 
jag då jag ser en vacker uppvuxen skog.”

mässiga värden i sin egen skog. Främst hand
lar det om områden nära vatten eller i bergig 
terräng, men ofta nämns 
också platser med histo
riska värden: ”Jag har 
även gamla vägar som 
min morfar brukade an
vända sig av. Viktigt att 
de finns kvar för näst
kommande generation. 
Ett arv”, uttrycker sig en 
av de som svarat. 

Tanken på gångna 
och framtida generatio
ner verkar motivera 
många i skötseln av sko
gen, men flertalet menar  0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Har dina egna önskemål om skogens skötsel någon gång hamnat i 
konflikt med skogsrådgivares eller myndigheters rådgivning och krav?

Finns det delar av ditt skogsinnehav som du tycker är särskilt fina och 
som du därför vill vårda på ett särskilt sätt?

Bör skogsägare i Västerbotten göra mer för att främja 
 skogslandskapets estetiska värden?

Har du någon gång fått rådgivning om hur du kan sköta skogen för  
estetiska och andra upplevelsemässiga värden?
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Anna Sténs är historiker och forskare vid Institutionen för  
idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.


