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- Vad är slöjd från 
skogen?

- En kort skogshistoria
- Skogsklok - ett 

webinarium och ett 
nätverk

- Ett mer variationsrikt 
skogsbruk

- Vad händer nu?



Slöjd från skogen

Gran



Slöjd från skogen

Björk



Slöjd från skogen

Furu



Skogsbruk i förändring

Skogsbruket av idag måste förändras, både på grund av ekonomiska 
och ekologiska skäl…

… men först en superkort skogshistoria som bakgrund till detta



Skogsbruk i förändring

• Inägor och utmarker -
från järnålder/medeltid 
fram till början av 1800 
talet (agrara miljöer i 
södra Sverige)





Skogsbruk i förändring

• Den agrara 
revolutionen 1700 –
1900-tal med 
skiftesreformer, 
mekanisering, 
industrialisering mm



Skogsbruk i förändring



Skogsbruk i förändring

• Vi har kommit till en gräns



Skogsbruk i förändring

Istället för att hugga ner 
skogen: Turism, mat, 
hälsa, hyggesfritt, 
guidningar, hantverk, 
jakt osv… 



Tänk om slöjden har viktig 
kunskap i omställningen?

Vi behöver utbilda skogsägare 
i vad slöjd är



Skogsklok

• Ett seminarium 2020

• Varför ser vi så lite av den 
traditionella slöjden med 
material från skogen?



Skogsklok

Efter seminariet….

…har Skogsklok har blivit till 
ett nätverk med 
hemslöjdskonsulenter.

- Hur kan förändringarna 
inom skogsbruket utveckla 
slöjden?



Ett mer variationsrikt skogsbruk

• Skogsstyrelsen (myndigheten för skogsbruk)har i uppdrag av 
miljömålsrådet att uppnå miljömålen 2030

• Gör det i Samverkansprojektet – Ett mer variationsrikt skogsbruk

• Jag har varit med! (sedan 2020)



• Projektet "Ett mer variationsrikt skogsbruk" syftar till att öka intresse, 
kunskap och engagemang för ett mer variationsrikt skogsbruk. Det 
handlar om ökade inslag av lövträd/lövskogar, mer hyggesfria 
metoder och skapa mer natur- och kulturvärden i brukad skog. Då 
utvecklas förutsättningarna för en grön infrastruktur där naturvärden 
även finns utanför formella och frivilliga avsättningar. Med 
kulturvärden menas i projektet främst kulturarvstjänster i form av 
kvalitetsvirke för byggnadsvård och material från skogen till slöjd.



Sammanfattning

• Skogsbruket är i stor förändring – vi behöver 
utbilda skogsägare om slöjdmaterial

• Kan slöjd bidra till ett mer variationsrikt 
skogsbruk, och finns det nya möjligheter för 
slöjd och slöjdare?

• Under namnet ”skogsklok” jobbar konsulenter 
med frågan



Vad händer nu?

• Det vi vill – att fler ska kunna slöjda med material från skogen

• Samverkan? Hur kan vi jobba tillsammans?



Tack!


