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1. Vilka är de 3 viktigaste frågeställningarna (rangordnade) inom området hyggesfritt i Götaland 
som det borde forskas om. Ge konkreta förslag

2. Hur ska forskningen utformas. Försöksområden, Demo-områden-vad finns redan idag och vad 
behövs. Ge gärna konkreta förslag

3. Hur kan skogsbruket, forskarvärlden, myndigheter och övriga organisationer bidra till värdefull 
forskning. 

a. Hur kan företagen bidra med försöksmark och praktiskt utförande av åtgärder
b. Hur kan Partnerskap Alnarp involveras
c. Vilka andra finansieringsmöjligheter finns
d. Andra möjligheter som kan bidra till forskningen

Frågeställningar workshop hyggesfritt

Grupp 3. 
Viktigaste frågeställningarna
• Sociala värden

• Vad är viktiga upplevelser? Hur kan hyggesfritt bidra till att uppnå dessa upplevelser? 
• Skötsel

• Rationell drivning och planering
• Under vilka förhållande fungerar olika skötselmetoder och med vilka trädslag?
• Hur styrs beståndsstrukturen? Dimensionshuggning med i övrigt fri utveckling eller intensiv skötsel 

med röjning
• Biologisk mångfald

• Är hyggesfritt alltid det bästa alternativet?

Hur ska forskningen utformas
• Behov av traditionella skogliga försök. Starta i lämpliga struktur. Viktigt med referensen. Orörd yta + 

trakthyggesskogsbruk bör ingå som referenser
• Demoförsök viktigt för kommunikationen

Bidra till värdefull forskning
• Upplåta mark. Krävs en utbildning av skogsarbetarna
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• Grupp 1

Tre viktigaste frågeställningarna

• Definitioner och motiv

• Konsekvenser

• Metoder

Hur ska forskningen utformas

• Uppföljning av genomförda avverkningar

• Provytor‐större områden

• Skärmar och luckor

Hur kan olika aktörer bidra?

• Rejäla ytor – stora markägare

• Demo‐forskning

• Hitta marker och personer – kontakter

• Försöksparkerna

Grupp 2
Viktigaste frågeställningarna?
• Tidpunkter för avverkningar med tanke på försörjning till industrin
• Skötselmetoder för hyggesfritt för olika trädslag
• Hur upplever människor olika typer av hyggesfria metoder?  Del av definition av hyggesfritt av rekreationsskäl?
• Jobba fram tydligare definitioner av både hyggesfrittbegreppet och kontinuitetsskogsbruksbegreppet.
• Hur hanteras och minimeras olika former av skaderisker vid hyggesfritt?
• Undersök möjligheterna att använda hyggesfrittkonceptet som strategi att förena motstridiga intressen (produktion och miljöhänsyn) 

på samma arealer.

Hur ska forskningen utformas?
Demoområden:  Viktigt att många områden anläggs med olika metoder för att ge allmänheten möjlighet att bilda sig en uppfattning.
Demoområden och försöksområden bör kombineras.
Att anlägga långliggande försöksytor för alla förekommande metoder (skärmställningar, luckhuggning, blädning, Naturkultur och
Naturnära).
Samordna mellan aktiva institutioner en översikt över intressanta områden i södra Sverige.

Hur kan skogsbruket, forskarvärlden, myndigheter och övriga org. bidra till forskningen?
a) Företagen?
Viktigt att bidra med mark för försök. Inventera egna innehav för att kunna plocka fram intressanta beståndstyper. Gert Erik Lindkvist
exemplet.
b) Involvera partnerskap Alnarp
Fortsätt som man börjat jättebra.
b) Finansieringsmöjligheter
c) Annat?
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Grupp 4

Tre viktigaste frågeställningarna?

• Vad  blir konsekvenser av hf i Götaland (ägarstruktur, trädslag), t ex blir det bättre rekreation/upplevelse av hf? Fördjupa 
Skogforsk studien

• Den ekonomiska betydelsen av hf

• Definitionen av hf, vad menar människor med hf (eller omvänt vad är ett hygge)

Hur skall forskningen bedrivas?

• Enkätstudier

• Miljöpsykologiska studier (objektiva nya metoder)

• Lövskogsförsök viktigt i sö Sverige

• Ganska mycket ”utredningsuppdrag” behövs (typ definitionsfrågorna)

• Hur kan vi bidra till värdefull forskning?
• Sveaskog har avsatt hela krp för hf (typ Rogberga)

• Vi måste testa och tillåta oss att göra misstag

• Praktiska erfarenheter viktiga

• Skogsbruket ställer upp med demo områden

• SKS har demo ytor på alla distrikt (oklart med långsiktigheten)


