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Yttrande över underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges 

första nationella skogsprogram.  

 

Museinätverket Skog & Trä har tagit del av nämnda rapport och framför här sina 

synpunkter. Vi yttrar oss kring underlagsrapporten från arbetsgrupp 1; Tillväxt, 

mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs.  

 

Sammanfattning 

Museinätverket Skog & Trä kan konstatera att i samtliga strategiska 

rekommendationer i underlagsrapport 1: Lyft och utveckla skogens alla värden, Ett 

kunskapskliv för skogen och att Sätt fart på mångbrukandet av skogen, kan museer 

med inriktning på skog spela en viktig roll för att förmedla berättelser och kunskaper 

om skog för olika åldrar och målgrupper. Vår uppfattning är dock att det borde 

tydliggöras/utredas hur skogsmuseerna, som de allra flesta drivs med små medel 

och av ideella krafter, ska kunna ”matcha” de ambitioner som finns i 

underlagsrapporten. Skrivningen om att ”Utveckla skogsmuseer” måste därför få en 

mer framskjuten plats, med en tydlig adressat, än att bara nämnas under 

åtgärdsförslaget som handlar om Jobb i skogen för nyanlända och långtidsarbetslösa 

(3.3.3.2).  

 

 

Museinätverket Skog & Trä vill också kommentera följande förslag i 

Underlagsrapport 1: 

 

Åtgärdsförslag 3.1.3 – att skapa incitament för ökat mångbruk  

Till förslaget att ge Riksantikvarieämbetet ansvaret att upprätta en strategisk plan för 

vilka av skogens kulturvärden som bör bevaras, utvecklas eller användas vill 

Museinätverket påminna om att kulturvärden, förutom i skogarna, finns på museerna 

(föremål, fotografier osv). Det är synnerligen angeläget att frågan om 

skogsmuseernas roll, inriktning, verksamhet, organisation och långsiktiga 

finansiering studeras och utreds. Detta är en fråga som är avhängig såväl 

skogsnäringens som det allmännas (statens) engagemang och ansvar.   

 

 

 



Åtgärdsförslag 3.2.3 – Mer folk i skogen och mer skog i folket.  

Det skrivs att ”Någon behöver förmedla berättelsen” om skogen. Här kan skogliga 

museer spela en viktig roll – förutsatt att museernas villkor förbättras.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lars-Olof Österström, Siljansfors skogsmuseum 

Kråkåkersvägen 2 

792 37 Mora 

tel 070-634 34 63 

 

 

 

 

Om Museinätverket Skog & Trä 

Det finns ett femtiotal museer och hembygdsgårdar i Sverige som belyser skogsbruk 
och trähantering. Flera av oss har gått samman i Museinätverket Skog & Trä med 
mål att synliggöra det historiska arv som finns på vitt skilda platser i landet. 

Bärande tanke med nätverket är att de lokala museerna ska få stöd och samtidigt som 
vi utåt visar vilken skatt som döljer sig i våra ofta anspråkslösa museer. Där finns allt 
ifrån verktyg och andra föremål till ångmaskiner och jättelika skogsprocessorer. Inte 
minst finns det också bilder, handlingar och skrifter som dokumenterar skogsbruk och 
skogsindustrier från mitten av förrförra seklet in i näst intill modern tid. 

Se vidare www.skogsriket.se 
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