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Inledning 
Det är oerhört inspirerande att möta människor som är engagerade och som brinner 
för sin hembygd. Deras arbetsglädje smittar och sprider sig som ringar på vattnet. Det 
här är historien kring arbetet med projekt Römningen som är ett delprojekt inom EU-
projektet Baltic landscape men även en del i ett nationellt arbetsmarknadsprojekt.  

År 2001 mötte jag Dag Johansson i Bjernhult en by intill sjön Römningen i Göteryds 
socken i Älmhults kommun. På hans marker intill Lillån har han en mad/våtmark som 
under lång tid brukats som slåtteräng. Det är en så kallad sidvallsäng, dessa ängar 
kan ofta ses på historiska kartor och kallas sidvallsängar för att de ofta ligger i utkanten 
av de fasta odlingsmarkerna. Sidvallssängar är fuktiga och har en växtlighet som inte 
har så högt näringsvärde men som ger rikliga skördar. Slåtterängen i Bjernhult ligger 
nedanför Dags boningshus och lockar många fåglar som tofsvipor, änder, gäss och 
vadarfåglar, särskilt under våren när marken är blöt. 

Dag kontaktade Länsstyrelsen för att söka projektstöd för att utöka sina slåtterängar. 
Han ville restaurera en mad på 14 ha till en ”modern” slåttermad med rationell skötsel. 
Det han påbörjar är starten på en historia om hur ringar på vattnet sprider sig i bygden 
och engagemanget växer och blir till fler slåtterängar, betesmarker, cykelleder, stigar 
och turismsatsningar i en bygd fylld med historia och engagerade markägare! 

Hela den här historien om landskapet, människorna och engagemanget faller väl in 
inom konceptet Model Forest som utgår från landskap, partnerskap och uthållighet. 
Model forest ingår som ett koncept/arbetsmodell i EU-projektet Baltic Landscape. 
Bygden och landskapet kring sjön Römningen och projektets turismsatsning ingår som 
ett demonstrationsområde i ett framtida Helge å-Model Forest. De engagerade 
människorna i bygden utgör en bra grund för ett uthålligt förvaltande av landskapet 
och projektet bygger på en tro att om vi skapar något bra, så bygger vi en bra grund 
för intresse av uthållig förvaltning. Nedan ett foto från filmen om restaurering i Bjernhult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieslåtter vid sjön Römningen, ur filmen Bjernhultsmaden. Skådespelare Dag 

Johansson och Hans Jönsson 
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Summary 
In an area around the sea Römningen in southern Sweden both a personal cultural 
heritage and nationally identified cultural heritages been used in order to develop the 
area to becoming a regional point of interest. The area around the lake has Sweden’s 
largest presence of stone chamber graves and due to that identified as a national 
interest.   

The natural and cultural heritage in the Römningen area was early an inspiration for 
local stakeholders to survey cultural remains and ancient monument and restore 
wetland meadows, pastures, and old-fashioned fencing. Involved in this have been 
the local heritage association, the municipality of Älmhult, the diocese (as landowner), 
the County board, the Swedish Forest agency, and recently the Employment agency. 
Projects have been initiated locally and facilitated from the municipality and the County 
board. At the County board both the section for cultural and natural heritage been 
involved in the process.  

Model Forest builds on participation from stakeholders and lobbies when planning and 
perform activity in the landscape. On the basis of that aspect has the Canadian 
concept Model Forest much in common with the European landscape convention. The 
convention aims to have holistic perspective on the landscape and builds on a bottom-
up approach where local actors participate in decision-making and evaluation of what 
matters in the landscape.   

 

 

 

 

Vykort över Göteryds by, från 50-talet. Källa hembygdsföreningens arkiv 
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När allt började 
Under vintermånaderna år 2001 höll lantbruksenheten på Länsstyrelsen informations-

kvällar om möjligheten för markägare och lantbrukare att söka EU-stöd för sin 
jordbruksdrift men även möjlighet att söka projektmedel för särskilda satsningar på natur- 
och kultumiljöer. Dag Johansson var på plats och lyssnade. Han visade en del foton och 
kartor för en av medarbetarna på Länsstyrelsen. På fastigheten intill sjön Römningen 
fanns en då igenvuxen mad som i början av 1900-talet skötts som slåtteräng. På maden 
växte höga grästuvor, sly, buskar och träd. En projektansökan skrevs med inriktningen att 
igenväxningen skulle huggas och röjas bort. Grästuvorna skulle fräsas för att få ny 
växtlighet. projektansökan godkändes Länsstyrelsen i Kronoberg. Den första ringen på 
vattnet kommer när Dag pratar med sin granne Hans som också har mader på sin mark 
intill Lillån. Dessa mader i byn Ramnäs är kraftigt igenvuxna av grästuvor och videbuskar. 
Ytterligare en projektansökan med liknande inriktning skrivs och även denna godkänns av 
Länsstyrelsen. 

Under åren 2001-2004 arbetas det intensivt med restaureringen. Diken rensas, träd 
och buskar avverkas. Grästuvorna frästes ner med en maskin inhyrd från ett företag som 
bryter torv på en mosse. Tuvorna mals ner med stora knivar och efter fräsning är det 
alldeles slätt och ganska blött. De första åren efter fräsningen kommer gräset försiktigt 
tillbaka och det utförs putsningar av gräset. Ännu var det för lite gräs för att kunna slå och 
skörda.  

Redan första året efter fräsningen börjar fåglar som trivs på våtmarker komma tillbaka. 
Tofsvipor i mängder, änder, gäss och många olika vadarfåglar. 

Sista året på restaureringen inleds slåtter på maderna och på grannens mader betar 
korna. Nu övergår projektet i en rationell slåtter med maskiner, rullade balar och efterbete 
med får eller nötkreatur. Under de senaste åren har skötseln rationaliserats och blivit väl 
så effektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fräsning med ett exempel på specialmaskin 
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Ringarna på vattnet sprider sig 
Det goda resultatet av restaureringarna börjar sprida sig i trakten och många åker till 

byarna Bjernhult och Ramnäs för att titta på slåtter- och betesmaderna. Ytterligare en 
granne i Ramnäs blir intresserad och ansöker om projektmedel och börjar restaurera mad 
och betesmark för att öppna upp sikten ut mot de redan restaurerade maderna. Hans 
ställer upp med betesdjur för att hålla landskapet öppet. Nedan syns i de mörka delarna 
det som numera är röjda och väl hävdade slåtter- och betesmader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den södra delen av sjön i huvudbyn Göteryd finns ytterligare en markägare som blir 
intresserad och skriver en projektansökan för att restaurera en mad till betesmark. 
Resultatet blir en mad som årligen putsas och betas av nötkreatur. Folk i bygden stannar 
och blickar ut över sjön. Anders är så nöjd med resultatet att han tar kontakt med Växjö 
stift (Svenska kyrkan) som äger marken på andra sidan ån som rinner längs med maden. 
Även stiftet är intresserad av projektet och arrenderar ut maden till Anders som skriver 
ytterligare en projektansökan som godkänns av Länsstyrelsen. Träd och buskar röjs bort 
och grästuvorna fräses ner. Efter restaureringen går det att stå på vägen in mot byn och 
blicka ut över maden, korna på betet och sjön Römningen.  

 

 

 

Ortofoto över Bjernhult och Ramnäs. De mörka delarna är de mader som idag är restaurerade 
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Pris för landskapsvård 
Det goda resultatet av restaureringarna sprider sig i trakten, länet och i Sverige. Det 

görs reportage i lokala tidningar som Smålänningen och Smålandsposten. Hans och 
Christina Jönsson får ett pris utdelat från en av Sveriges veckotidningar.  

Älmhults kommun ger årligen ut ett landskapsvårdspris till engagerade markägare 
som gjort en stor insats för att vårda landskap. De markägare som restaurerat maderna 
kring Römningen får ett år motta detta hedervärda pris för god landskapsvård. 

Forskningsprogrammet Hagmark Mistra (SLU) uppmärksammar restaurering av 
slåtterängarna i en rapport som tas fram ur perspektivet ”levande landskap” i ett tidigare 
landsbygdsprogram. Rapporten är en inspiration och uppmuntran till de som funderar på 
att ge sig in i restaureringar av hagmarker och slåtterängar. Vad kostar det? Vilka 
maskiner fungerar?  

Dag var förutseende och la ner mycket tid på att även dokumentera restaureringen. 
Större delen av restaureringen har dokumenterats av Dag och hans son. Både med foton 
och en film som produceras för att visa resultatet. Filmen har även inslag från historisk 
skötsel och markägarna i byn agerar skådespelare som både slår med lie, räfsar hö och 
bär hö med höbågar. Filmen finns numera till försäljning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under restaureringen gjordes 

en film som dokumenterade 

arbetet. Filmen finns till 

försäljning 
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En engagerad hembygdsförening 
Göteryds hembygdsförening fick för några år sedan nytt liv när nuvarande ordförande 

Björn Sjöstrand flyttade tillbaka till sin hembygd. Som pensionär började han engagera sig 
i hembygdsföreningen. Föreningen har ca 700 medlemmar och förfogar över 
hembygdspark med flera byggnader och byns gamla slöjdskolan som ligger intill kyrkan. 
Hembygdsföreningen ger ut nyhetsblad och har skrivit flera böcker med historien om 
bygden. De ordnar årligen olika aktiviteter som t.ex. den årliga välbesökta julmarknaden.   

Eftersom föreningen är mycket aktiv har dess aktiviteter synts i lokala tidningar och 
dess ordförande Björn Sjöstrand är ett känt namn i bygden. En ring på vattnet som gjorde 
att vi inom projektet visste precis vem vi skulle kontakta för att få igång ett projekt. Nedan 
syns en av de välbevarade hällkistor som finns i bygden samt den ritade hällkista som är 
Göteryds hembygdsförenings logga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltic Landscape ger möjligheter 
Skogsstyrelsen är en myndighet som arbetar med frågor som rör skog. Det handlar 

om både produktion, natur- och kulturvärden men även sociala värden. Som myndighet 
ska vi engagera oss för att hitta nya metoder för att sköta skog och landskap. Den 
traditionella skogsproduktionen domineras av trakthyggesbruk och skogsbruket är mycket 
inriktat på beståndsnivå. Det tas liten hänsyn till landskapsperspektivet i skogsbruket.  

Under 2012 gick Skogsstyrelsen in som partner i EU-projektet Baltic Landscape. Det 
är ett internationellt EU-projekt inom Baltic sea region och SLU är sk leadpartner. I 
projektet finns partners från Finland, Norge, Polen, Vitryssland m.fl. Projektet syftar till att 
bilda områden där intressenter arbetar med koncepter Model forest. Det har sitt ursprung 
i Canada och bygger på landskap, partnerskap och uthållighet av miljöresurser. Att 
Skogsstyrelsen engagerar sig i ett projekt som Baltic Landscape har sin grund i bl.a. den 
Europeiska landskapskonventionen som bygger på att det ska tas större hänsyn till 
landskapsperspektivet och att natur- och kulturmiljövärden inte ska skadas på bekostnad 
av produktion. 

  

 
 

En hällkista som sköts av fornvården på uppdrag av Riksantikvariearbetet.  

Till höger är Göteryds hembygdsförenings logga 
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När Skogsstyrelsen påbörjade arbetet inom Baltic Landscape bildades en intern 
arbetsgrupp för att arbeta med Helge å:s avrinningsområde. Syftet var att påbörja arbetet 
med att skapa ett Model Forestområde med flera olika demonstrationsområden för att visa 
upp goda exempel för arbete med landskap och dess skötsel.  

Det kan t.ex. vara nya skötselmetoder som hyggesfritt skogsbruk eller hur man värnar 
om vattenmiljöer. Tidigt i projektet hade arbetsgruppen med tanken på att ha med arbetet 
med restaureringen av maderna kring Römningen som ett bra exempel på god 
landskapsvård.  

Det tog dock ett tag innan bitarna föll på plats och det skulle komma till fler ringar på 
vattnet innan demonstrationsområdet började formas. Första kontakterna togs med Dag 
och Björn under mars-april månad 2013.  

Arbetsmarknadsprojekt start på något nytt 
Under 2013 skrev Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen ett avtal om att starta ett 

arbetsmarknadsprojekt för att ge en chans till de arbetslösa som står långt från 
arbetsmarknaden. Överenskommelsen var att ha 72 platser spridda i Kronobergs läns 
kommuner. De arbetsuppgifter som utförs ska vara av samhällsnytta men inte utgöra 
konkurrens för etablerade entreprenörer. Det ska alltså vara arbetsuppgifter som inte 
samhället har resurser till i normala fall. Länets kommuner gick in som samarbetspartners 
i projektet. Arbetsmarknadsprojektet öppnar upp för möjligheter att utföra åtgärder för 
natur- och kultur och turismsatsningar som det normalt sett aldrig finns tillräckligt med 
resurser till. Mycket sådant arbete bygger på ideellt arbete.  

När arbetsmarknadsprojektet startade bjöd Skogsstyrelsen in Länsstyrelsen för 
resonemang kring samarbete och arbetsuppgifter i projektet. Kulturmiljövården hade 
önskemål om att kommunvis koncentrera en del åtgärder för kulturmiljöer. Ett av de 
områden de lyfte fram var Göteryd och sjön Römningen eftersom det är ett område som 
är utpekat som riksintresse för fornvård. 

 

 

 

 

 

 

  

En av deltagarna 

arbetar med 

röjsågen för att 

röja fram en 

kulturstig 
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Riksintresset och arbetsmarknadsprojektet kom att utgöra ytterligare ringar på vattnet. 
Det finns mader, engagerade markägare och dessutom ett unikt område ur kulturhistorisk 
synpunkt. Med Baltic Landscape och ett arbetsmarknadsprojekt där det finns ett avtal med 
Älmhults kommun, så finns det goda möjligheter att starta upp något nytt. I Älmhult var det 
bestämt att vi skulle ha 8 deltagare i arbetsmarknadsprojektet och nu fanns möjligheten 
att verkligen kunna göra åtgärder i landskapet.  

Arbetsmarknadsprojektet blev starten på något nytt, inte bara för projektet Römningen. 
Det har för deltagarna betytt mycket att få arbeta med ett konkret och uppskattat projekt 
och de har känt ett stort engagemang för arbetet. Flera artiklar i lokala tidningar har lyft 
fram deras engagemang och arbete med röjning av kulturmiljöer och stigar. Projektet ger 
en chans för människor att växa och att känna starkt för sin hembygd. De kommer under 
flera år framöver kunna känna stolthet över att varit med och startat något nytt. 

Här kan du läsa en artikel i tidningen Smålänningen om arbetet i skogen  

 

Riksintresse för fornvård 
Riksintresset Römningeområdet ligger beläget i Göteryds socken, Älmhults kommun 

och utgörs av ett ovanligt stort antal hällkistor i anslutning till sjön Römningen. Landskapet 
kring Römningen är småkuperat och varierar mellan barr- och blandskog och öppna 
odlingsmarker. Hela Göteryds socken är rik på sjöar och vattendrag som historiskt sett 
alltid utgjort boplatser för människor.  

Den täta koncentrationen av hällskistor antyder att området haft en viktig 
blomstringsperiod under yngre stenåldern till äldre bronsåldern (ca 2400 f.kr – 1100 f.kr). 
Strandnära lämningar av boplatser förstärker det intrycket. Inom riksintresseområdet finns 
ca 40 hällkistor men totalt i socknen ca 120. En del av dessa hällkistor är mycket 
välbevarade. Koncentrationen av hällkistor i Göteryd är unikt för Sverige och även ur ett 
Europeiskt perspektiv. I bygden är detta väl känt och det finns en stolthet över det unika 
som ger sig uttryck i att hällkistan utgör logga för Göteryds hembygdsförening.  

I den rapport om riksintresset och som tagits fram av Länsstyrelsen pekar 
myndigheten på att det för Älmhults kommun skulle vara positivt med fler vårdade 
kulturobjekt, god skyltning och utveckling av turismen i området. Området har stor 
potential att bli ett turistmål för både kulturmiljöer, naturvärden och för goda möjligheter till 
fiske och fågelskådning. 

Rapporten har utgjort en bra grund för projektet. Det finns värden som är väl 
dokumenterade och en uttalad önskan om åtgärder, det ligger då till en god grund för att 
motivera aktörer att vara delaktiga samt att söka projektmedel för särskilda satsningar. 

Illustrationen nedan är hämtad ur Länsstyrelsens rapport och där visas det utpekade 
riksintresseområdet med spridda hällkistor.  

http://www.smalanningen.se/regionalt/gran-aker-vack-nar-natur-och-kultur-lyfts-fram#.UyRok2oV_IU
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Samarbetsprojekt engagerar 
Som projektledare för Baltic landscape och distriktssamordnare för 

arbetsmarknadsprojektet tog jag initiativ att bjuda in representanter från Älmhults kommun, 
hembygdsföreningen, markägare och Länsstyrelsen. Redan vid första mötet fanns ett stort 
engagemang. Flera olika idéer bollades för hur vi skulle kunna utveckla området kring sjön 
Römningen.  

Den västra delen av Älmhults kommun saknar till stor del bra utflyktsmål samt service 
med butiker och övernattningar för turister. Det finns en potential att bygga på. Området 
kring Göteryd utgör en utflyttningsbygd precis som övriga landsbygden.  

 

Karta över riksintresseområdet, ur rapporten om fördjupad kunskap om 

riksintresseområdet 
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Under det första mötet beslöt vi att en arbetsgrupp skulle bildas, vi tog med oss en del 
arbetsuppgifter och idéer hem att arbeta vidare. Ytterligare intressenter kontaktades och 
Svenska kyrkan kom med i gruppen.  

Under snart ett års tid har arbetsgruppen träffats regelbundet och arbetat vidare på 
våra idéer. Det projektgruppen tog beslut om var att göra en skyltad kulturstig som utgår 
från Kyrkan och där olika miljöer har röjs fram och skyltas. Vi beslöt även att arbeta fram 
en cykelslinga runt sjön och längs den skulle natur- och kulturmiljöer röjas fram och skyltas. 
Hembygdsföreningen och markägare tog fram underlag till skylttexter samt foton och 
några illustrationer. Skogsstyrelsen har inom projektet Baltic Landscape bearbetat 
texterna och tagit fram en layout för skyltarna samt upphandlat illustrationer till en del 
skyltar. Nedan kan du se en av de skyltar som tagits fram i projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla i projektgruppen har deltagit och hjälpts åt med finansiering. Kommunen går in 
med cykelskyltar, Leader Linné bekostar material till spång och handikappanpassad 
grillplats, projektet Baltic landscape bekostar tid för framtagande av skyltar, laminering av 
skyltar samt anslagstavlor för skyltning av – Välkommen till Römningen. Mycket tid har 
lagts ner av projektgruppen, både finansierad tid från myndigheter, kommunen, av EU och 
mycket ideell tid av markägarna och hembygdsföreningen.  

Demonstrationsområdet 
Demonstrationsområdet inom det blivande model forest utgörs av sjön Römningen 

och närområdet runt sjön med byarna Göteryd, Bjernhult, Ramnäs, Fåglanäs och Ekenäs. 
Under 1800-talets iver att vinna land sänktes många sjöar, dock inte sjön Römningen 
vilket gör den ovanlig i länet. Det gör också att området har naturliga mader som 
översvämmas årligen under vårvintern.  

 

Ett exempel på en av de skyltar som tagits fram I projektet. Alla skyltar har 

samma layout och är översatta till engelska och tyska. 
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Demonstrationsområdet har ingen tydlig gräns, men det som ingår är maderna, 
kulturstigen och cykelslingar med natur- och kulturmiljöer. Området behöver inte ha en 
tydlig gräns och det behöver inte bli färdigt eller det till och med ska inte bli färdigt.  

Demonstrationsområdet ska vara möjligt att fortsätta utveckla med nya goda exempel 
på god förvaltning av landskap. En av de saker som kan utvecklas är möjligheten att testa 
nya metoder för skötsel av skog. 

I nuvarande projekt blir det inom demonstrationsområdet fokus på tre delar 
Kulturstigen – Germund Jonaes stig, cykelslingan runt sjön och den fortsatta skötseln av 
slåtter- och betesmaderna. 

 

 

 

Germund Jonaes stig 

Skyltad cykeltur runt sjön 

Karta över demonstrationsområdet Römningen med skyltad cykel- och kulturstig 
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Germund Jonaes stig sträcker sig från kyrkan och ner genom skogen och ut på en 
udde. Skogen på udden ägs av svenska kyrkan och har lämnats relativ orörd efter stormen 
Gudrun och Per. Det ligger alltså i naturvårdande syfte kvar många döda träd till glädje för 
insekter och fåglar. Stigen går genom skogen och förbi den mytomspunna Klockargöl och 
vidare ut längs sjön för att sedan runda av med utsikt ut över maderna som restaurerats i 
den södra delen av sjön. Det som skyltats är den spännande historien om prästen 
Germund Jonae, kalkhålor, myten om Klockargöl, kolbotten, döda träd och maderna.  

Det har varit ett omfattande arbete för arbetslaget att arbeta med Germund Jonaes 
stig. Den har röjts och riset har dragits undan. Det har även varit mycket arbete med att 
röja undan och lägga åt sidan en del av de döda träd som ligger längs stigen. Det är viktigt 
att träden får ligga kvar samtidigt som området tillgängliggörs. Upplevelsen av naturvärdet 
får inte gå förlorat. Stigen har även markerats för att det skall vara lätt att hitta. De delar 
av stigen som är blöt har spångats för att öka tillgängligheten. I området har även 
arbetslaget lagt ner stort arbete på att plocka bort skräp och sopor från en gammal soptipp 
och även sådant skräp som flutit iland från sjön 

 

Cykelslingan utgår från hembygdsparken och rör sig på vägarna runt sjön, genom 
byarna och längs slingan finns ett 20-tal stopp för möjlighet att uppleva natur- och 
kulturvärden. Det är berättelser om smeden, kvarnmiljöer, om torpmiljöer om hällkistor, 
tjärrännor och om folket som levt i bygden. Hur mycket kostade det att gå på dans i parken? 

Längs cykelslingan kan man även stanna till och uppleva maderna och på skyltar få 
ta del av historien kring restaureringen och vilka naturvärden som skapats. 

 

Deltagarna I arbetsmarknadsprojektet har samlat ihop skräp och skrot, för att köra iväg 

till tippen. 
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Hembygdsföreningen, markägarna och hembygdsparken utgör en bas för arbetet och 
den fortsatta förvaltningen.  

I projektet har hembygdsföreningen tagit på sig förvaltning av anordningarna för 
friluftslivet och turismen. De skyltar som tagits fram kommer att överlämnas till föreningen 
för möjlighet att uppdatera information och trycka upp nya skyltar vid behov. De 
laminerade skyltar som sätts upp har dock en lång hållbarhet, de skylthållare som 
upphandlats är av rostfritt stål och förväntas hålla nästan i en evighet.  

Kulturmiljöerna är röjda, skyltarna är framtagna, skylthållare, cykelbrickor mm är 
beställda. Under april och maj månad kommer arbetslaget ha ett intensivt arbete med att 
slutföra nuvarande projekt. Den 24 maj är det i hembygdsparken invigning av grillplatsen, 
Germund Joanes stig och cykelslingan. Till dess har också hembygdsföreningen på en 
kurs byggt traditionell småländsk gärdesgård runt hembygdsparken. Som ringar på vattnet 
har det även tillkommit andra saker, företag har t.ex. skänkt virke till fågelholkar som sätts 
upp i bygden. Företag skänker även korv och fikabröd till invigningen. 

Är invigningen en avslutande del i projektet? Nej den är starten på något nytt och 
redan nu finns önskemål om att projektgruppen ska fortsätta träffas någon gång om året 
för att se nya möjligheter. Vilka ringar på vattnet kommer det här projektet att sprida? Vad 
händer sedan? Det finns goda förhoppningar att turismen kan fortsätta utvecklas i området, 
fler stug-, kanot- och båtuthyrningar, fler sålda fiskekort. I nuvarande projekt Baltic 
Landscape hölls en exkursion med internationella gäster som besökte området och fick ta 
del av de värden i landskapet som vårdas och utvecklas av engagerade i bygden. Det 
engagerade partnerskapet uppmärksammades. Kanske finns det möjlighet till fler 
exkursioner i framtida projekt. 
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Helge å ett blivande – Model Forest 

Model forest är ett koncept med ursprung från Canada och är idag ett internationellt 
nätverk med områden i hela världen. I Sverige var Vilhelmina först ut att bli ett Model 
forest. I projektet Baltic Landscape ingår Vilhelmina, Bergslagen och Helge å:s 
avrinningsområde. I projektet finns ett tydligt mål att stärka Vilhelmina som Model forest 
och att Bergslagen och Helge å skall bilda model forest-områden.  

Model forest är ett koncept som bygger på ett frivilligt partnerskap - mellan olika aktörer 
inom naturresurs-/landskapsnyttjande - där ingen av parterna är styrande. En Model 
Forest innebär ingen inskränkning i äganderätten och kan inte styra markägare eller andra 
aktörer. De faktiska förhållanden som finns inom området avseende 
markägarförhållanden, utvecklingsmöjligheter och eventuella intressekonflikter är 
utgångsläget och förutsättningen.  

Ett model forest är ett utpekat geografiskt kärnområde som ska vara tillräckligt stort för att 
kunna representera ett snitt av landskapets natur, kultur och verksamheter. Området kan 
dock utvidgas beroende på vilken fråga man arbetar med.  

Model forest är ett arbetssätt där parterna kan bearbeta frågor utanför ”traditionella” ramar. 
I ”verkligheten” är verksamheter ofta styrda av lagstiftning, ekonomi, ansvar etc., medan 
det inom model forest kommer att finnas större möjlighet att driva innovativa projekt 
baserat på behov och överenskommelser mellan parter. 

Ett model forest-område är en arena där aktörer inom olika verksamheter i området kan 
mötas. Flera samhällsdimensioner möts; forskning, samhällsplanering, praktisk 
verksamhet etc. 

Ett model forest-område är ett fullskaligt experimentområde där både forskning, utveckling 
och genomförande kan äga rum - samlat. Detta ökar ”effektivitet” och genomslagskraft då 
parter kan dra direkt nytta av varandra och resultaten har både bredd och förankring, vilket 
ger tyngd. Att bilda och förvalta model forest är en pågående process. Det pågår och 
utvecklas så länge partnerskapet lever. 

Under mars månad 2014 avslutas projektet Baltic Landscape. Målet är att det innan dess 
skall skickas in en intresseansökan att bilda model forest. I området har den interna 
projektgruppen på Skogsstyrelsen byggt upp ett nätverk i området. Det har bildats en 
styrgrupp som skall arbeta med fortsatt bildande och förvaltning. Ett mål är även att 
ansöka om ytterligare EU-projekt för att kunna fortsätta processen av det påbörjade 
bildandet. 
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Det blivande Helge å-model forest illustreras på karta här nedan.  
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