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Sammanfattning 

Termen skogsestetik kan definieras som; ”läran om den vårdade skogens skönhet som visar 
vad denna skönhet består av och hur den skall vårdas”. 

I Sverige har det visuella ofta fått stå tillbaka för andra krav samhället ställt på skogsbruket, 
framför allt att agera tillväxtmotor för vårt land. 

Med studien avses att få svar på frågorna; 
Vad innebär ett estetiskt skogsbruk?  
Vilka åtgärder kan utföras för att uppnå ett estetiskt skogsbruk? 
Är estetiska åtgärder meningsfulla? 

Resultatet av studien är tänkt att användas som beslutsstöd och idébank kring estetiska 
åtgärder av enskilda skogsägare eller entreprenörer. 

Examensarbetet är en kvalitativ studie som består av en litteraturstudie, intervjuer med 
skogsägare samt ett samtal i fält rörande estetiks tillämpning med Eva Magnusson som driver 
”Vackrare Skog”. 

Undersökningar visar att en estetisk skog gärna skall vara lite äldre, ha sikt i ögonhöjd och att 
det skall synas att en mänsklig hand har vårdat den. Variation och inslag av lövträd förhöjer 
estetiken. Ta inte ut för stora hyggen och undvik körskador. För allmänheten är risrensning 
viktigt. 
Öppna gärna upp för utsikt, frihugg runt ett stenblock eller friställ ett vackert träd. Estetiska 
åtgärder skall vara enkla, billiga och kunna göras snabbt. 

Estetiken är ett nytt begrepp i skogsbruket som antagligen kommer att få ökad betydelse i takt 
med att kunskapen och kontakten med skogen minskar.  
Om skogsbruket skall få acceptans kommer det nog att krävas att mer hänsyn tas till det 
visuella annars kan det mycket snabbt byggas upp en stark negativ kritik mot skogsnäringen. 
Att utföra mindre insatser vid områden där människor rör sig är viktigare och av större nytta i 
förhållande till arbetsinsats än att göra stora arbeten över hela fastigheten. Av studien kan 
även utläsas att många skogsägare utför estetiska åtgärder. Dessa kan vara både planerade och 
sådana som görs omedvetet för att det är något de tycker är vackert eller är till nytta för dem.  

Det är inte alltid lätt för en ny ägare att se hur den förra har tänkt med sin skog, därför är 
dokumentation viktigt. Kanske bör estetiska åtgärder ha ett eget avsnitt i skogsbruksplanen. 
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Abstract 

Forest aesthetics can be defined as ”The teaching of the beauty of forestry what defines it and 
how to tend to it”.  
Humans have a static point of view when it comes to forestry and reactions are fierce upon 
changes, the comfort of the known environment is replaced by fear. In Sweden the aesthetics 
has been put in second place compared to other demands society has had on the forestry.  

The study aims at answering the questions.  
What is an aesthetic forest? 
What measures can be taken to achieve an aesthetic forestry? 
Are aesthetic measures meaningful? 
The result is aimed to be used as management information for entrepreneurs and landowners. 

The thesis is a qualitative study of literature, interviews with forest owners and Eva 
Magnusson that works with forest aesthetics. 

Research shows that visitors prefer older forests and that the forest has been tended to. 
Variation is also important as not to take to large clearcuttings and not to damage the ground 
with the machines. 
If possible open up for a view, clear around a rock formation or a large tree. Aesthetic 
measures should be simple, quickly done at a low cost. 

Aesthetics in forestry is a new area that probably will gain importance as the general 
knowledge of the public and the contact with the forests declines. Today most people rely on 
media for information and opinions, debates have great impact here. If forestry is to be 
accepted in the future more consideration has to be taken to the subject of aesthetics. 

The best result of aesthetic measures is to execute them where the public are present rather 
than on the whole property. It is not always easy for a new owner to see what intentions the 
previous had, that is why all measures should be recorded. 

Keywords; Forest, aesthetics, forestry, forest aesthetic 
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Förord 

På Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet finns ett kandidatarbete på C-nivå vilket 
motsvarar 15 hp. Det här examensarbetet behandlar estetiken i skogsbruket ur ett 
skogsägarperspektiv samt hur forskningen ser på estetiken i skogsbruket. 

Att se skogar och landskap påverkade eller anlagda av människan var inget nytt för mig. 
Däremot blev människans effekt på naturen extra påtagligt vid en resa till Nya Zeeland. Där 
var den ibland totala omvandling av landskapet förhållandevis ny och kontrasterna med 
urskog och introducerade träd och växter stor. När jag mötte lokalbefolkning och hörde deras 
åsikter om skogsbruket och hur det såg ut blev jag mer och mer intresserad av ämnet och det 
har lett till denna uppsats. 

Jag vill tacka de skogsägare som deltagit i studiens intervjuer. Utan ert deltagande hade jag 
inte fått inblick i er syn på estetiken och hur ni arbetar med era skogar. 

Jag vill även rikta ett stort tack till Eva Magnusson som tog sig tid att berätta om sitt arbete 
och sin syn på estetiken i skogsbruket. Jag fick även förmånen att gå på den stig hon anlagt på 
fastigheten samt se hennes arbete på gården i Granshult, 30 km söder om Vetlanda. 

Avslutningsvis ett stort tack till min handledare på Linnéuniversitetet, Harald Säll, för 
rådgivning och vägledning när det behövts och för de synpunkter och tips på arbetet som har 
utvecklat och avancerat studien i rätt riktning. 

 

Haidi Andersson 

Malmö den 22 maj 2016 
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1. Bakgrund 

1.1 Definition av begreppet estetik 

Ett estetiskt skogsbruk kan för många vara ett diffust begrepp. Ordet estetik betyder läran 
om förnimmandet av det sköna (Wikipedia). 
Termen skogsestetik beskrevs i början av förra seklet (Nordisk Familjebok) som; ”läran 
om den vårdade skogens skönhet som visar vad denna skönhet består av och hur den skall 
vårdas”. 

Anna Stén, forskare i historia vid Umeå universitet, berättar (Lundqvist m fl. 2014) att ett 
intresse för estetiken i skogen har funnits sedan antiken. Definitionen har dock varierat, 
på 1700-talet började läroböcker i ämnet komma och skönhetsidealet drog då mot det 
landskap som påverkats av människohand. Det upplevdes som vårdat och civiliserat. Med 
1800-talets nationalromantik och det ökande intresset för natur och friluftsliv förändrades 
idealet mot det storslagna, vilda och orörda.  
Runt förra sekelskiftet fanns det en önskan om att bevara enstaka märkvärdiga objekt i 
naturen, vilket föranledde till naturskyddslagen och att lagen om naturminnen stiftades 
1909. Enligt denna skulle märkliga träd såsom enorma ekar, felväxta träd och ormgranar 
skyddas.  
Värderingar på vad ett estetiskt skogsbruk innebär har även skiftat i nutid hävdar Anna 
Stén. Hon ger exempel från 70-talet då urskogen sågs som en dålig plats för rekreation 
och den vårdade pelarsalen var idealet. Detta har övergått till att idag se på urskogen eller 
urskogsliknande miljöer som estetiskt tilltalande fastän pelarsalen fortfarande är den mest 
uppskattade.  

1.2 Allmänhetens åsikter om skogsbruket och estetiken 

Människan har en statisk syn på skogen och det är därför reaktionerna blir så starka när 
en kraftig förändring görs anser Dan Rydberg (Lundqvist m fl. 2014). Tryggheten i den 
kända miljön byts då mot rädsla och otrygghet. 

I skogens sociala värden (Lundqvist m fl. 2014) berättar Anna Stén att skogens estetiska 
värden har det talats mycket om de senaste åren. Att skogsbruket förstör 
upplevelsevärden, kulturlämningar, ger kalhyggen intill husen och att gamla stigar 
försvinner i maskinernas spår.  
Diskussionen är enligt Stén inte ny, den har till exempel funnits länge i USA, Kanada och 
Storbritannien. Som svar har det där sedan 60-talet utarbetats metoder för estetisk hänsyn 
vid avverkning och plantering. 
De protester som uppkom efter den ökade mekaniseringen inom skogsbruket ledde i 
Sverige till att undersökningar började göras om människors preferenser. De har visat sig 
vara ganska lika från de första studierna fram till nutid; 
Bland de viktigaste punkterna kan sägas vara att det finns en omväxling såsom 
trädslagsvariation och utkikspunkter, gärna med närhet till vatten. Vi har även utökat det 
estetiska begreppet till att innefatta alla sinnen, inte bara synen. 
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Bild 1. En produktionsskog väcker känslor hos många. Foto; Haidi Andersson 

 

I Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift, SST (1990) förklarar Aarne Reunala vid 
skogsforskningsinstitutet i Helsingfors, att den ekonomiska tillväxten har varit den 
gemensamma nämnaren i alla länder då konflikterna som berör det moderna skogsbruket 
uppstått.  
De möjligheter som mekaniseringen erbjöd med ett effektivare brukande, i form av 
kalhyggen och skogsodling, trängde samtidigt undan människors och hästars arbete. Det 
sågs som ett hot mot den traditionella livsstilen av landsbygdens befolkning.  
Välståndet gav också en urbanisering och ökad fritid vilket resulterade i ett 
rekreationsbruk av skogarna. Även om produktionsskogen lämpar sig väl för friluftsliv 
ansåg friluftsmänniskorna att deras upplevelse förstörts av virkesproduktionen enligt 
Reunala.  
Människan har anpassat sig till det nya brukningssättet och efter någon generation vant 
sig fortsätter han. Idag ser allmänheten det som en del av sin vardag.  
Han trodde även, då artikeln skrevs, att det kommer att finnas konstnärer som i framtiden 
avbildar odlingsskogsbruket i positiva ordalag. Det visade sig inte ta mer än tio år innan 
konstnären Lars Lerin började måla akvareller av hyggen och säger i dokumentären 
(2001); 
”Det är ofta en sån rymd över ett hygge, så är det så fruktansvärt vackert i all sin 
eländighet”. 

Reunala (1990) förutsåg även att rekreationstrycket kommer att fortsätta att öka även om 
en större del av befolkningen kommer att passiviseras och röra sig mindre i naturen. 
Kunskapen och direktkontakten med skogen kommer att minska vilket gör allmänheten 
beroende av massmedia för information om skogliga frågor. Han ser det som att detta 
utgör en ökad risk för konflikter.  
Även denna förutsägelse verkade han ha rätt i då ett av de mer uppmärksammade 
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inläggen i skogsdebatten kom på DN´s kultursidor. Det var Maciej Zarembas 
reportageserie ”Skogen vi ärvde” (2012). Den skakade om skogsnäringen, berörda 
myndigheter och satte återigen fart på debatten om hur den svenska skogen behandlas 
samtidigt som kritiken även nådde ut till den breda allmänheten. Hans dom är hård mot 
myndigheter och skogsbolag, som han ställer till svars för skövling och skadegörelse i 
skogen. ”Miljonprogrammet fortsätter i naturen” anser Zaremba. 

1.2 Skogsbruk ur ett historiskt perspektiv 

Med en ökande befolkning som gav en ökad markanvändning kom ett behov av att 
hushålla med skogens resurser. Första belägget för en form av planerad skötsel i sektioner 
kom 1359 i Erfurt, i nuvarande delstaten Thüringen. Detta system utvecklades vidare 
under 1300-talet i Frankrike tack vare Charles V:s regim. Där började en reglerad 
plockhuggning med skog indelat i 5-6 ha stora områden.  
Det hyggesbruk, som vi idag ser som ett modernt brukningssätt, började praktiseras och 
utvecklades i Tyskland 1454 och har sedan dess blivit den dominerande metoden att sköta 
skog enligt Bechmann (1990) skriver Bell (2008). 

1.3 En estetisk skogsskötsel växer fram 

Efter andra världskriget växte vägnätet samtidigt som det blev ett kraftigt ökat antal bilar 
i Europa, Nord Amerika och övriga industriländer. Allmänheten kom ut på landsbygden 
och i naturen (Bell m fl. 2008). Detta sammanföll med en ökad skoglig aktivitet i form av 
rektangulära plantage av barrträd i Storbritannien, Irland och på Nya Zeeland. I andra 
länder som till exempel USA, Kanada och Skandinavien anlades stora hyggen. På 60-
talet började protesterna mot både plantageskogen och kalhyggena att öka vilket tvingade 
fram modeller för skötsel. 

De första försöken att estetiskt anpassa skogsbruket var genom att med olika metoder 
försöka dölja det som gjorts (Bell m fl. 2008). Kalhyggen och planteringar av barrträd 
skulle gömmas för allmänheten. Sidoeffekten kan enligt författaren bli virkesbrist och att 
allmänheten får intrycket att bolag och skogsägare försöker dölja sina aktivitet.  
Detta förfarande används fortfarande i en del länder, medan på andra håll har idén att 
landskapet alltid är föränderligt anammats.  

Enligt Gobster (1996) började en skötsel av större skogar i USA med estetiska 
värderingar som grund på tidigt 70-tal. Anledningen var allmänhetens oro över de stora 
hyggen på statlig mark som tagits upp i västra och östra delarna av landet. 

1.4 Estetik i Sverige 

I Sverige har det visuella ofta fått stå tillbaka, förutom ett kort undantag på 70-talet, för 
de många andra krav som samhället ställt på skogsbruket. Framför allt att skulle den 
agera tillväxtmotor för vårt land (Kardell 2004).  

Ett av de första förslagen att anpassa skogsskötseln kom 1943 från dåvarande ordförande 
i SNF, Svenska Naturskyddsföreningen, som helt ville slopa kalhyggen i tätortsnära 
områden. Förslaget antogs aldrig eftersom skogen allmänt ansågs som en mycket viktig 
nationalekonomisk resurs ( Kardell 2004).  
Trots att begreppet landskapsvård växte under 1950-1990 hände fortsättningsvis lite i 
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verkligheten. 1965 kom lagar ”till skydd för landskapsbilden” och länsstyrelsen fick 
rätten att bilda landskapsskyddsområden för att bevara estetiska kvaliteter. Lagen gav rätt 
till ersättning, men utnyttjades bara av myndigheter i ett fåtal fall.  
Den första lagen för landskapsvård är från 1974, skogsstyrelsens utfärdanden om 
hänsynstagande, en skärpning av lagen kom 1979. Den innebar att hyggesstorlekar skulle 
minimeras, sparande av skönhetsträd och att undvika raka hyggeskanter. Då gavs även ut 
en handbok i landskapsvård av Skogsstyrelsen; Natur och landskapsvård (1974). 

Idag börjar intresset för estetik väckas igen och enligt en enkätundersökning med 260 
deltagare, gjord av Anna Stén (Klingström 2014) i samarbete med Norra Skogsägarna, 
svarade sex av tio skogsägare att de tar hänsyn till estetiska aspekter i skogsbruket. 
Deltagarna i undersökningen svarade även att man ville ha tips och råd om hur den 
estetiska hänsynen kan se ut. De motsätter sig dock lagar och regler, de tycker att det 
skall vara frivilligt. 

Eva Magnusson anser (2015) att estetiken är viktigt för allmänhetens acceptans av 
skogsnäringen. Enligt henne ger det i förlängningen förutsättningar för att näringen skall 
kunna bedriva ekonomiskt lönsamt skogsbruk i framtiden.  

1.5 Syfte och mål 

Med studien avses att undersöka termen skogsestetik. Vad estetik innebär för den 
enskilde skogsägaren, hur ett estetiskt landskap ser ut och hur det kan åstadkommas.  

I studien avses att få svar på frågorna; 

 Vad innebär ett estetiskt skogsbruk? 
 Vilka åtgärder kan utföras för att uppnå ett estetiskt skogsbruk? 
 Är estetiska åtgärder meningsfulla? 

Resultatet av studien är tänkt att användas som beslutsstöd och idébank av enskilda 
skogsägare eller entreprenörer kring estetiska åtgärder i skogsbruket. 

1.6 Avgränsningar 

Studien berör inte estetiken i förhållande till eller i samband med miljöhänsyn eller 
biologisk mångfald. 

Då influenser och forskning kommer från alla håll har författaren valt att titta på estetik, 
dess tillämpning och forskning i ämnet från övriga världen, inte enbart i Sverige. 

Termen vackert i stället för estetiskt kommer inte att användas, utom förklarande och 
förtydligande vid intervjuer, då termen vackrare skog är ett arbetsnamn för Eva 
Magnussons företag. 
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2 Material och metod  

2.1 Design 

Examensarbetet är en kvalitativ studie bestående av tre delar.  

En intervjudel där skogsägare tillfrågas om sin syn på estetik och vilka åtgärder de själva 
utför.  

Den andra delen är ett fältbesök för att se hur estetiken praktiskt kan tillämpas och hur 
resultatet blir. I detta syfte valde författaren att träffa Eva Magnussons som driver 
”Vackrare Skog” på hennes egen fastighet. 

Den tredje delen är en litteraturstudie i ämnet naturvård och landskapsdesign. 
I litteraturstudien undersöks hur forskningen definierar ett estetiskt landskap, hur det 
upplevs samt hur det är uppbyggt. Studien kommer även att ta upp synen på estetik i olika 
länder samt hur det applicerats på skogsbruket. 

2.2 Litteraturstudie 

Litteratur, avhandlingar, artiklar och webbsidor valdes som behandlar ämnena 
landskapsvård och landskapsarkitektur ur ett historiskt samt estetiskt perspektiv. 
Urvalet gjordes efter samtal med handledare och vidare sökning har gjorts på de 
referenser som funnits i den rekommenderade litteraturen. 

Sökningar har även gjorts i databaser vid Universitetsbiblioteket samt via sökmotorer på 
internet.  

2.3 Intervjudelen 

2.3.1 Urval av respondenter 

Intervjudelen belyser estetik i skogsbruket ur ett skogsägarperspektiv. Vad tycker 
skogsägarna är ett estetiskt skogsbruk och vad gör de för att åstadkomma ett sådant? 

Författaren valde att intervjua skogsägare för att få tydligare exempel på vad de anser 
vara en estetisk åtgärd, samt vad den enskilde har gjort eller har möjlighet att göra.  
Eftersom skogen ser olika ut i norra och södra Sverige valde författaren respondenter från 
bägge landsändar. För intervjuerna tillfrågades skogsägare från både Norrland och 
Götaland. Två män från Arjeplog och tre kvinnor från Småland/Skåne deltog. 
Respondenterna tillfrågades inte om hur länge fastigheten varit i deras ägo eller om de är 
bosatta på sina fastigheter. Storleken på deras fastigheter har heller inte tagits i beaktning. 

Urvalet gjordes genom kontakter och rekommendationer. Den som först kontaktades och 
gav en positivt repons till att delta tog s med i studien oavsett bakgrund eller kunskaper 
inom estetik.  

De första som tillfrågades av författaren var kollegor på en arbetsplats i Arjeplog. De fick 
frågan om de var skogsägare och om de i så fall var intresserade av att delta i studien.  
Av tre tillfrågade var två skogsägare och en person var positiv inställda till att delta i 
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undersökningen. 
En av de tillfrågade, som ej var intresserad, rekommenderade ytterligare en kandidat. Vid 
kontakt med honom fick författaren en positiv respons.  

För deltagare från södra Sverige fick författaren förslag på två skogsägare av en inköpare 
vid ett skogsbolag. Den tredje deltagaren fick författaren genom kontakter i ett kvinnligt 
nätverk för skogsägare. Denna respondent hade även deltagit i en av Eva Magnussons 
kurser. 

2.3.2 Teori om intervjuer 

Författaren testade frågorna i en pilotintervju som inte togs med i studien.  
Deltagarna är anonyma. 

Frågorna hade en låg grad av strukturering, där intervjupersonen kan tolka frågorna 
utefter sina egna värderingar och frågorna därför kan uppfattas olika (Olsson m fl. 2011). 
Under intervjun är det viktigt att lyssna till både det uttalade och budskapet mellan 
raderna. Det är av största vikt med öppenhet och lyhördhet för vad som sägs och inte 
sägs. Men lika viktigt är att man som intervjuare inte överför sina egna tankar till den 
som blir intervjuad.  

För ett bra resultat krävs att syfte och problemställning är väl klarlagt innan 
undersökningen börjar (Olsson m fl. 2011). Det är också viktigt att intervjupersonen 
upplever ett samarbetsvilligt klimat, det skall vara lugnt och ostört, samt att denne får tala 
till punkt. Lika viktigt som att den som blir intervjuad svarar på frågorna och att svaren är 
pålitliga, är att intervjuaren ställer dem på samma sätt och i samma ordning. 

Den kvalitativa metoden strävar inte efter någon exakt mätning utan beskriver hur något 
är beskaffat eller dess egenskaper (Olsson m fl. 2011). Den syftar till att ge beskrivande 
forskningsdata i form av människans egna ord och gestalta något så att det uppstår nya 
innebörder. Huvudsyftet är att få kunskap om olika mönster. Insamlingsmetoden är 
tidskrävande där insamling och analys är växelverkande. Jämförelser görs löpande och en 
standardisering är svår att utföra.  

Teorin för intervjuer gäller även för samtalet och den praktiska fältdelen hos Eva 
Magnusson. 

2.3.3 Intervjufrågor 

De frågor som ställdes var; 

 Vad är för dig ett estetiskt skogsbruk? 
 Vad upplever du som fult i skogsbruket? 
 Om du har utfört någon åtgärd för att göra din skog mer estetisk, vad har du i så fall 

gjort? 
 Har åtgärden utförts i samband med en annan konventionell åtgärd eller har det varit 

en separat åtgärd? 
  Har det i så fall utfallit en merkostnad? 
 Är du självverksam? 
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Frågorna har en låg grad av strukturering så att open end svar kunde fås samt att 
följdfrågor kunde ställas. 

Fyra av respondenterna hade svårt att förstå innebörden i den första frågan ” Vad är för 
dig ett estetiskt skogsbruk?” När frågan omformulerades och författaren valde att 
förtydliga med att använd ordet vackert i stället för estetiskt uppfattades frågan bättre av 
respondenterna.  
Den första frågan ställdes om och användes som sista fråga i samtliga intervjuer. Detta 
gjordes även om respondenten förstod och besvarade frågan utförligt första gången den 
ställdes.  

När det gäller hur många intervjupersoner som behövs är svaret (Kvale m fl. 2014) 
enkelt; ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta”. 
Antalet tenderat att vara för högt eller för lågt i kvalitativa intervjuer. Ett vanligt antal är 
15 +/- 10 personer. 
Efter att ha intervjuat fem skogsägare hade författaren en bild av hur de tänker kring 
estetik och vilka åtgärder de genomför t. Då det upplevdes att inte något nytt skulle 
tillföras med fler intervjuer söktes inte fler skogsägare. 

2.3.4 Analys av intervjuerna 

Intervjuerna spelades in och materialet transkriberades ordagrant och därefter skedde en 
tolkning och bearbetning av texten. En meningskoncentrering av vad intervjupersonen 
sagt görs (Olsson m fl. 2011). Idén är att genom frågorna försöka nå kunskap om 
undersökningspersonens värld. Vid användning av citat gäller; Intervjucitat bör relatera 
till texten och vara korta samt att det finns en balans mellan citat och text. 

Intervjuerna tog mellan 8-15 minuter, alla utom en gjordes per telefon. Detta på grund av 
avstånd och tillgänglighet. Svaren förkortades och lades in i tabellform för att bli mer 
överskådligt. Citat valdes ut av författaren för att användas i rapporten. 

2.4 Samtal i fält med Eva Magnusson 

För att få praktiska exempel på estetiska åtgärder rekommenderade handledaren, Harald 
Säll, att författaren kontaktade Eva Magnusson.  
Eva driver ”Vackrare skog” och arbetar med bland annat kurser och föredrag om estetik i 
skogsbruket 

Mötet skedde på hennes fastighet i Granshult, Jönköpings län, där hon berättade om sina 
egna projekt, de åtgärder hon utfört samt hur hon arbetar med sina kurser, utbildningar 
och föredrag.  
Vid besöket tittade Eva och författaren gemensamt på de olika delarna av skogen. Hon 
förklarade vilka åtgärder som utförts och bakgrunden till dessa och diskuterade vilken 
effekt de kan uppnå.  
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3. Resultat  

3.1 Litteraturstudien 

3.1.1 Vad innebär ett estetiskt landskap? 

Vad som anses vara ett naturskönt landskap är många gånger upp till betraktaren (USDA 
1999). Det har dock några gemensamma nämnare. Enhetlighet, balans och harmoni där 
landskapet ingår i ett sammanhang ger likartade upplevelser av välbefinnande hos dem 
som betraktar det. Generellt är landskapstyper som uppfattas som naturliga de mest 
uppskattade enligt US Forest Service (1995). 
Undersökningar visar att allmänheten föredrar naturliga skogar med trädslagsvariation 
framför monokulturer (Bell m fl. 2008). Människor som arbetar med jord och skogsbruk 
föredrar skötta skogar. 

Det är svårt att sätta kriterier för hur ett landskap som upplevs som attraktivt skall se ut, 
men enligt Natur och landskapsvård (1974) kan generellt sägas att variation och 
kontraster, skala och rumsförhållande är viktigt. Därför kan en ås eller en ravin upplevas 
som attraktivt på slätten eller i ett jordbrukslandskap. Lika väl som ängar, små 
åkerlappar, en gårdsmiljö eller en öppning vid vatten i en skogsmiljö.  
I zonerna mellan olika karaktärsområden finns områden med övergångskaraktär där det 
ofta finns möjlighet att finna intressanta landskapsmiljöer. 

Enligt Bell (2008) är de viktigaste faktorerna för ett attraktivt landskap att det finns ett 
sammanhang med tydliga mönster och en tydlig struktur. Att ett landskap går att läsas 
och förstås av betraktaren samt att det finns en variation. Ett landskap utan variation blir 
tråkigt, och ett med för mycket ger ett visuellt kaos. 
Även inslag av mystik, som till exempel att allt inte kan ses eller tas in på en gång, eller 
att det finns något dolt i bakgrunden höjer betraktarens intresse (Bell m fl 2008) (USDA 
1999).  
Skogen är ett viktigt element i vårt landskap då den starkt påverkar vad och hur mycket vi 
uppfattar av omgivningen. Trädhöjden bestämmer till exempel hur mycket och hur långt 
vi kan se. Skogen kan även stänga inne områden (Bell m fl. 2008). 

3.1.2 Landskapets arkitektur 

I natur och landskapsvård(1974) beskrivs hur landskapet är uppbyggt och hur dess 
rumslighet bestämmer hur det upplevs av oss människor. Landskapsbilden är en abstrakt 
beteckning för en helhetskaraktär som sammanhänger med topografi, bebyggelse, 
skogsförhållande med mera.  
Uppbyggnaden består vanligtvis av olika slutna vertikala volymer som till exempel 
skogsbestånd, åsar, berg och fält. Här kan gränserna vara otydliga i ett öppnare landskap 
och väldigt tydliga i ett mer slutet. Egenskaperna förstärks, liksom för 
landskapselementen, genom storleksförhållande, färg och form, utbredning och 
upprepning. Volymerna kan avdela landskapet med starka respektive svaga 
avgränsningar och ger i sitt sammanhang en rumsupplevelse för betraktaren.  
Landskapselementen som bygger upp volymerna i landskapet kan bestå av till exempel 
vatten, vegetation eller byggnader, eller vara mindre objekt såsom stenar eller enstaka 
träd. 
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En plantering eller naturlig föryngring kan dock ses om ett flyktigt system då det snabbt 
kommer att förändras (Bell m fl. 2008). En äldre skog är däremot mer statisk och kommer 
så att förbli för en lång tid, en mer stabil landskapsturktur. 

 

 

Bild 2. Ett landskap med geometriska former representeras av ytor i form av fält, linjen finns i form av en 
väg och staket och träd som punkter. Den planterade granskogen har en fyrkantig form som inte känns 
riktigt naturlig. Även granarnas spetsiga form och sändarmasten som bryter mot lövträdens mjuka runda 
former och drar blicken till sig. Foto; Haidi Andersson 

Bell (2008) beskriver de visuella elementen som analytiska verktyg för att beskriva och förstå 
ett landskap. De olika landskapselementen ses enligt honom som geometriska former; 
punkter, ytor, linjer och volymer.  
Linjerna är viktiga därför att våra hjärnor bearbetar genom att läsa in mönster. Ytor definieras 
genom dess kanter, och volymerna definierar rummet. Punkter kan vara i form av enstaka träd 
eller annan formation i landskapet. 

Även form är en viktig faktor att ta hänsyn till, där till exempel ett landskap med spetsiga 
former fungerar bäst med liknande former. Det är bland annat därför fyrkantiga planteringar 
fungerar så dåligt i det böljande engelska landskapet enligt Bell (2008). Han fortsätter med 
fyrkanten i sig är en onaturlig form i naturen, så är även en mycket lång rak väg. Till det skall 
läggas att kunna se längs en lång rak väg eller ett öppet rakt hygge inte heller inger någon 
mystik. 

3.1.3 Hur möter vi landskapet? 

3.1.3.1 Hastigheter vi möter landskapet på 

De olika sätten beskrivs i natur och landskapsvård (1974); 

Snabbt - med bil eller tåg där endast de stora dragen hinner upplevas. Vid vägar upplever 
bilister landskapet snett framåt i färdriktningen och då blir utsikter över sjöar eller berg 
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viktigare. Gärna att avståndsförhållande förstärks genom gruppering av växtligheten. Man bör 
undvika att ha jämna avstånd mellan träd vid väg som kan upplevas monotont eller ge 
ljusflimmer. Markera gärna vid kurvor med ett kvarvarande träd eller buskar. Träd lämnas i 
grupper eller enstaka med stark karaktär, de bildar sedan en inramning åt vyn. Löv eller tall 
lämpar sig bäst för detta. 

Långsamt – med cykel eller till fots har besökaren tid att se detaljer, därför får det en stor 
betydelse om ett träd med karaktär friställs eller om det finns en matta av blommande 
underväxt på våren. 

Stillastående – här har besökaren möjlighet att fördjupa sig i detaljer på samma sätt som 
någon till fots, men har mer tid till att ta in intrycken. Då blir texturer, ljud och ljusspel 
viktigt. 

3.1.3.2 Avstånden vi möter landskapet på 

US Forestservice beskriver i Landscape aesthetic handbook, (1995) hur landskapet indelas 
med utgångspunkt från en betraktare där en indelning i sektioner görs, se figur 3. 

 

 

Omedelbar förgrund  förgrund mellangrund  bakgrund 
 

Figur 3 källa; Landscape Aesthetics handbook 

 

Omedelbar förgrund; Här ses landskapet från 0-90 meter där detaljer är mycket viktiga. 
Betraktaren kan se individuella löv, blommor, grenar. Bark och annan textur kan urskiljas. 
Även smådjur och vindens ljud och rörelse i vegetationen samt blomdofter uppfattas. 
Landskap som ses på närmare håll är mer visuellt känsliga än de som ses på långt håll. 

Förgrund; Med det avses avstånd upp till 800 meter där kraftigare grenar, buskar och 
grupper av blommor kan urskiljas. Även lite större däggdjur och fåglar, samt deras ljud kan 
höras. Skogsdofter kan förnimmas. 

Mellangrund; Det är på detta avstånd vi oftast betraktar skogslandskapet. Det stäcker sig från 
800 meter från betraktaren upp till 6 kilometer. Här ses öppningar i skogslandskapet, fält med 
blommor eller individuella trädformationer. Det är nu form, färg och textur en blir viktig del 
av intrycken. Vid betraktande av ett mellangrundslandskap sätter betraktaren det i sitt 
sammanhang mer än då denne ser ett förgrundslandskap. Men det gör också att 
mellangrundens landskap blir mer känsligt för påverkan från mänsklig hand eller bebyggelse.  
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Bakgrund; Detta område räknas från 6 kilometer till horisontlinjen där större formationer kan 
urskiljas och dess färger och former suddas ut. Det fungerar som en mjuk bakgrund till mellan 
och förgrunden. 

3.1.4 Hur upplever vi landskapet? 

När vi betraktar ett landskap dras uppmärksamheten ofta till ett eller flera objekt enligt 
Skogsstyrelsen (1974). Denna fokusering beror på den kontrastverkan som objekten ifråga har 
i färg, form eller storlek och den utstrålning (influens) föremålen har på sin omgivning. Denna 
influens kan vara visuell, att se ett träd eller en blomma. Eller känslomässig i form av ett 
minne eller en historisk plats. 
Objektet i fråga kan vara allt ifrån en byggnad eller kraftledning, till ett vattendrag, en ås eller 
en sjö. Är dessa objekt övergripande i förhållande till det enskilda landskapsrummet blir det 
lättare att skapa en minnesbild av landskapet.  
Dessa influenser är viktiga för människans förmåga att orientera sig och skapa en minnesbild 
av omgivningen. När människan förflyttar sig i landskapet läggs nya upplevelser till de 
tidigare och ett nät av referenspunkter byggs upp, vi skapar en minnesbild av hur landskapet 
ser ut. Hur lätt eller svårt ett område är att uppfatta benämns som dess orienterbarhet.  

 

Figur 4. Blommornas influens blir starkare då deras färg sticker ut mot en i övrigt enfärgad omgivning. 
Foto; Haidi Andersson 

När det gäller avståndsförhållanden mellan två influenser gäller att deras influenszon blir 
större om de står intill varandra än deras sammanlagda influenszon skulle vara om de 
stått var för sig.  
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Samma fenomen gäller även för upprepningar i landskapsbilden i form av många 
likartade små landskapselement eller små likartade ingrepp. Den förstärkande effekten 
som de små upprepade ingreppen bör tas i beaktan om tanken är att till exempel lämna 
små trädgrupper i ett landskap eller att öppna upp en vy genom friställning av träd. 
Även ett ingrepp i landskapsbilden fungerar som en influens fortsätter Skogsstyrelsen. 
Hur stort ingrepp en landskapsbild tål är beroende av räckvidden av ingreppets influens 
och dess styrka i förhållande till landskapets kringliggande influenser. Hur människan 
upplever landskapsbilden beror dels på hur samspelet mellan de olika 
landskapselementen fungerar, deras olika karaktär samt med vilken hastighet personen 
rör sig genom landskapet.  

Undersökningar visar även att landskapstyper som tidigare inte ansågs tilltalande såsom 
våtmarker och bränder får högre uppskattning när människor lär sig mer om dem och 
dess nytta (Lundqvist m fl. 2014). Ett tydligt exempel är en kampanj i USA från 1930-
talet där skogbränder är dåliga, dödar bambi och gör alla djur hemlösa (Bell m fl. 2008). 
Efter branden i Yellowstone introducerades ett nytänk om bränder och dess effekter. 
Besöksantalet i parken har ökat dels för att se brandområdet men även för att se det nya 
landskapet växa fram. 

Kardell (1990) är av åsikten att vårt konsumtionssamhälle och våra krav på välfärd 
kolliderar med allmänhetens önskningar om hur en skog skall se ut. 
Han fortsätter med att för den genomsnittlige svensken skall skogen vara väl risrensad, 
genomsiktlig och skötas skonsamt, lite som en stadspark. Skogsägaren har enligt honom 
en mer pragmatisk syn på skogen och skogsbruket, men även de vill inte så gärna ha 
skogen för tätt inpå sig. Finns den där skall den helst vara gles så att den inte upplevs som 
farlig eller hotande. 

3.1.5 Allmänna råd för ett estetiskt skogsbruk 

Som resultat av kritiken mot det Svenska skogsbruket kom skogsvetenskapens 
undersökningar om allmänhetens preferenser. I tidskriften skog och forskning har under 
åren (1968 – 2004) denna forskning redovisats. En sammanställning av dessa resultat och 
de mest återkommande rekommendationer för gynnande av estetik och friluftsliv har 
gjorts av Anna Stén (Lundqvist m fl. 2014). 

Avverkningar; rekommendationen är att hyggen som tas upp skall vara mindre samt 
utspridda och anpassas efter terrängen. Impediment, skärmträd och fröträd bör sparas och 
hyggesbränning undvikas. Även kulisser tas upp som en rekommendation, dessa skall 
lämnas mellan hyggen och vägar samt ut mot rast-, bad- och lägerplatser. 

Återväxt; självföryngring är att föredra framför radplantering, Lövskog framför barrskog 
samt en trädslagsvariation. Undvik att radplantera jordbruksmark. 

Ingrepp; det är bättre med ett fåtal och hårda gallringar där djupa körspår undviks och ris 
samlas upp. Förbuskning bör undvikas. 

Skogen; gammal skog är att föredra framför yngre. 

Nya rekommendationer; tystnaden, dofterna och att skapa känslor i form av spänning, 
originalitet och tradition har tillkommit de senaste åren. 
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Inte bara svenska studier väver in våra sinnen. När alla sinnena är aktiva, syn, hörsel, lukt 
och smak, är när vi känner oss delaktiga i estetiken. Detta sker när vi är mitt i landskapet 
till skillnad från när vi betraktar det utifrån som en åskådare. (Bell m fl. 2008)(US Forest 
Service 1995). Skogen omsluter oss och stänger ute andra ljud och intryck. Här kan vi 
höra porlande vatten, höra fågelsång, se ljuset spela bland blad och grenar. Känna värme 
eller kyla.  

Det är även viktigt att man låter sina personliga intressen styra de estetiska åtgärderna då 
det är det man känner mest för man lyckas bäst med enligt Roland Gustavsson, SLU 
(Lundqvist m fl. 2014). Förr då man arbetade hemma på gården och alla vistades där var 
man noga med att göra det vackert, detta synsätt börjar komma tillbaka fortsätter han. 

Vid undersökningar bland allmänheten i USA var det enbart kvarlämnade grenar, toppar 
och virke efter en avverkning som fick negativa omdömen (Hoffman). Det har lägst 
acceptans direkt efter avverkningen och graden varierar i förhållande till hur mycket som 
fanns kvar, hur det var kvarlämnat och om det var naturligt nedfallet eller rester från en 
avverkning. Det visar sig att redan efter två eller fler år då vegetationen börjat dölja 
resterna minskar den negativa effekten. 

När det gäller åtgärder är det svårt att sätta upp regler för dessa då det är beroende på hur 
man möter landskapet och i vilket syfte Natur och landskapsvård (1974). För att öppna 
upp utsikter krävs behandling av stora ytor för att ge effekt och åtgärden styrs av hur 
besökaren möter landskapet. 
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3.1.6 Anläggning av hyggen 

Regeln om proportioner och tredjedelen beskriver Bell (2008) som proportionen av en del 
i landskapet. Ett hygge bör till exempel ligga på en tredjedel eller två tredjedelar av det 
som kan ses. Detta gör att betraktaren upplever en balans i det den betraktar, se figur 5. 

 

Bild 5 från designing sustainable forest landscapes där effekten av de olika formerna i landskapet kan ses. Där i 
(a) hygget tar överhand med att vara mindre än en tredjedel (b) här är det ungefär hälften av vad som kan ses och 
inget dominerar. I (c) står hygget för en tredjedel och en balans har uppnåtts. 
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I en handbok som getts ut av de skogliga myndigheter i Tasmanien (Bell m fl. 2008) 
beskrivs hur ett hygge läggs i förhållande till horisonten för att det inte skall ta överhand 
och vara väl synligt under många år. Denna form av landskapsestetik fungera där 
områdena är stora som till exempel på statlig mark. Se Figur 6 - 8 från Designing 
sustainable forest landskapes. 

 

Bild 6. Ett hygge bör inte tas upp utmed horisontlinjen då det drar blicken till sig. 

 

Bild 7. Här har hygget lagts diagonalt mot betraktaren vilket gör att det inte blir så framträdande. 

 

Bild 8. Om hygget läggs parallellt med horisontlinjen ger minst påverkan. 
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3.1.7 Lämpliga områden att arbeta med 

Brynet; 

Roland Gustavsson (Lundqvist m fl. 2012) beskriver brynet både som en viktig entré och 
ett område med mycket högt värde där det går att ta fram värden som inte är möjliga i en 
produktionsskog. Brynet uppstår vid alla gränser mellan skog och öppen mark och de 
kräver vård för att behålla sitt värde.  

Även i Natur och landskapsvård (1974) tas vård av bryn upp som viktiga för upplevelsen 
av landskapet. Det utgör det första mötet för besökaren och de stannar gärna där eller 
omkring området.  
Vegetationen är anpassad till det stora ljusflödet med riklig växtlighet som bildar ett 
skydd för insekter och fåglar. Hassel, slån, sälg och fruktträd har både stort estetiskt värde 
med blomning på bar kvist men är även en viktig foderkälla för insekter som även de är 
en del av upplevelsen av skogen. De tallar och lövträd som växer där kan frihuggas för att 
förstärka deras form. Både frihuggning och beskärning bör skötas artspecifikt och med 
försiktighet. 

Entréer; 

Välkomnande ingångar är viktiga(Lundqvist m fl. 2014). Entréerna bör skötas så att de är 
inbjudande och tydliga. Detta kan uppnås genom att till exempel hålla gamla vägar, 
fägator och stigar öppna och tilltalande. Eller att ha någon form av landskapselement som 
riktmärke; ett stort träd, blommande buskar eller liknande vid entrén till området. 
Människor undviker mörka och otydliga entréer, de bör i stället locka besökaren och 
väcka dennes nyfikenhet och intresse. Det kan göras genom ett bryn som plötsligt öppnas 
ut mot en sjö, en pelarsal med ett krontak som ger rymd, en lund med vacker underväxt 
eller en underväxt som ger ett långt siktdjup. 

Stråk; 

I landskapet finns de vägar och stigar som människan följer, så kallade stråk, en del 
viktigare än andra (Lundqvist m fl. 2014). Stigar bör inte vara raka och ge en liten glimt 
långt bort av vad som väntar, både för att väcka intresse att fortsätta men även för att 
kunna orientera sig. Det är också viktigt att stråken korsar varandra så att man inte 
behöver gå samma väg tillbaka. 
Stråken ger en utmärkt möjlighet att koncentrera estetiska insatser och skapa platser för 
skugga eller sol, ge rum för blommor eller blommande träd och buskar. Gärna även skapa 
utkiksstråk eller luckor så att man får en glimt av en vy. 

Underbestånd; 

Roland Gustavsson anser i Skogens sociala värden (2014)att det är viktiga att bevara och 
vårda underbeståndet, det underskattas och bortses gärna ifrån anser han.  
Att vårda ett underbestånd kan göras på flera olika sätt; det kan utföras som en 
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siktröjning, att röja fram en hassel eller oxel och därmed få en rikare blomning, eller att 
lätta upp i ett bryn. Ett annat sätt kan vara att släppa upp några träd för att senare röja bort 
och släppa fram andra i en slags evighetsgallring av underbeståndet.  
Underbeståndet kan även ge en ekonomisk vinst som till exempel vid ekskogsskötsel där 
det danar träden och ökar virkesvärdet. Eller kan vara en lyckad bokföryngring. 
Sammansättningen i ett underbestånd påverkar även floran, fortsätter Gustavsson, som till 
exempel vårblommande sippor.  

3.1.8 Estetik i Storbritannien 

Rydberg (Lundqvist m fl. 2014) talar om genus locus, platsens själ, som i Storbritannien 
är grundtanken vid skogsskötselåtgärder. Bell (2008) förklarar detta som den speciella 
kvalitet som varje landskap eller plats har. Det är det som ger platsen dess unika identitet. 
Särskilt stark effekt ger vatten, men även stenformationer, gamla stora träd och historiska 
lämningar ger alla en identitet eller själ till platsen. 

Eftersom Storbritannien led svårt av virkesbrist under andra världskriget kom plantage av 
de mest snabbväxande barrträden att introduceras. Dessa fyrkanter av produktionsskogar i 
hedlandskapen var inte populära. Som svar på allmänhetens protester anställdes 
landskapsarkitekt Dame Sylvia Crowe på mitten av 60-talet. Hon drog upp riktlinjer för 
utseende och skötsel av produktionsskogar så att dessa skulle smälta in historiskt och 
visuellt. De har följts upp och utvecklats fram till nutid (Bell m fl. 2008).  
Den brittiska skogsstyrelsen har även utvecklat 50-åriga ”skogsdesign planer” för varje 
skogsområde. Dessa har satts samman av landskapsarkitekter och skogsarbetare. Arbetet 
har fokuserats på uppbyggnadsmönster och plantagens form i landskapet, inte så mycket 
med strukturer. Planteringar av barrträd är fortfarande den vanligaste skogstypen. 

3.1.9 Estetik i USA 

I USA har det länge arbetats med landskapsestetik och det finns väl utarbetade modeller 
för bedömning och skötsel. USDA Forest Service hade tidigare ett analysverktyg som 
identifierade estetiska värden i landskapet, Visual Management system (VMS). Den 
populära idén om ett idealiserat, naturalistiskt landskap lade grunden för hur områden 
bevarades och skogar skulle skötas.  

1995 uppdaterades USDA Forest Service VMS till Scenery Management System (SMS). 
Bägge systemen är baserade på ”naturliga” scenerier, medan SMS även ser de till de 
positiva värden som områden med en mänsklig påverkan kan ha och lägger större fokus 
på naturens ekosystem.  
Kriterierna som bedöms är bland annat ett områdes naturliga skönhet, hur synligt ett 
område är, hur många som kan se området samt hur högt estetiskt värde lokalbefolkning 
och besökare ger det. Eftersom forskning indikerar att människor mottar 87 % av 
informationen om sin omvärld via synen (US Forest Service 1990) har USDA Forest 
Service därför valt att fokusera på synintryck för sina skötselråd. 
Graderingen används sedan vid planering av åtgärder där även de olika värdena såsom 
virke, mineraler, viltvård och gammal skog vägs in och jämförs (US Forest Service 
1995). 
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3.1.10 Estetik i övriga världen 

I ett land som Finland (Bell m fl. 2008) där det finns många små skogsägare ges råden att 
tänka på den regionala karaktär som skogslandskapet har. Där bör en harmonisering av 
skötselåtgärder med både det stora och det lilla landskapet i åtanke göras.  
I Tasmanien har det Amerikanska SMS systemet vidareutvecklats och anpassats till de 
skogar som finns där. 

3.2 Intervjuer av skogsägare 

3.2.1 Vad innebär estetik för skogsägarna? 

Att en välskött skog sågs som estetiskt nämndes av alla respondenter. Det fick gärna vara 
en äldre skog, men det var ingen nödvändighet. Det estetiska värdet låg i att den var 
uppvuxen, röjd, gallrad och väl skött.  
Skötsel som de syftades på var ett traditionellt brukande av skogen, en respondent sa att 
hon tyckte det var viktigt för estetiken att följa skogsbruksplanen.  

Två av respondenterna ansåg att all skog är vacker. 

En respondent nämnde att det skulle vara en vacker skog att jag a och köra skoter i, en av 
de kvinnliga skogsägarna svarade att det fanns områden hon tyckte om att gå i för de var 
vackra.  

Att se kontinuitetsskogsbruket som ett estetiskt alternativt nämnde två av respondenterna, 
en från norra och en från södra Sverige. Bägge ansåg det vara en form av ideal som bägge 
fann vara en ekonomisk omöjlighet. 

Respondenterna nämnde också olika trädslag som de tyckte var estetiskt tilltalande; bok, 
tall och gran. De trädslag som nämndes fanns naturligt i deras omgivning.  
En deltagare från södra Sverige tyckte att gles tallskog, myrmark och mossar är estetiskt. 
Samma deltagare sa även att hon föredrog löv framför gran och att hon tyckte mycket om 
glesa tallskogar. Hon nämnde även att de inte finnsden typen av tallskogar i hennes 
trakter.  
En annan kvinnlig respondent svarade att hon föredrog löv men ekonomin fick styra så 
granen dominerar på fastigheten. 

Även en av de nya rekommendationerna togs upp; luktsinnet. En kvinnlig respondent 
nämnde att doften av nyavverkade timmertravar var estetiskt tilltalande för henne. 

Att röja fram en utsikt, ett vackert träd, löv runt husen eller att stamkvista var något 
skogsägarna gjort som estetiska åtgärder.  

Det upplevs inte som någon skillnad i hur respondenterna ser på estetiken om de är 
självverksamma eller ej, däremot definierar de självverksamhet olika. En respondent som 
sköter all planering och uppföljning själv men lejer bort arbetet såg inte sig själv som 
självverksam, en annan med ungefär samma arbetssätt såg sig som självverksam. 

Det gemensamma svaret på vad som är estetiskt var att de inte tänkt så mycket över 
frågan.  
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Den respondent som deltagit vid en av Eva Magnussons kurser var mer medveten om 
begreppet estetik och dess innebörd. Hon hade även en högre medvetandegrad om vilka 
estetiska åtgärder som genomförts på fastigheten, men vad som gjorts och hur mycket 
skiljde sig inte från övriga skogsägare. Övriga deltagare fick fundera lite innan svaren 
kom fram. 

Endast en respondent hade haft merkostnader för en estetisk åtgärd då en lövplantering 
gjorts med hägn. Alla andra utförde åtgärder i samband med konventionella åtgärder och 
såg det som en del av brukandet av skogen. 

3.9.2 Vad är fult enligt skogsägarna? 

En fråga som var lättare för alla, en respondent undantagen, att besvara. 

Här fanns också några gemensamma nämnare; tre av respondenterna tyckte att 
sönderkörd mark vid avverkning var fult. En annan gemensam åsikt var synen på 
kalhyggen, att det inte nödvändigtvis är något fult eller har en negativ klang. Endast en 
respondent tyckte inte att hyggen var estetiskt tilltalande, däremot en del av skogsbruket. 
Den respondenten angav både sönderkörda vägar och markberedning och att ta ut GROT 
som fult.  

En av de manliga respondenterna tyckte att det var tråkigt när skogen runt husen försvann 
och att en del hyggen är fula men samtidigt öppnar det ju upp landskapet. ”Om man får 
vara med under hela omloppstiden förstår man det bättre” var hans åsikt. 
Den andra manliga respondenten tyckte det var fult med nyavverkat och nyligen 
markbetett samt radplantering av barrträd. 

Andra saker som nämndes var sönderkörda vägar, 20-årig granskog och allvarliga 
betesskador på tall och rönn.  

 

Bild 9 Ett hygge kan också öppna upp för en vacker utsikt. Foto; Haidi Andersson 
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3.3 Samtal med Eva Magnusson 

3.3.1 Hennes filosofi 

Enligt Eva Magnusson som driver ”Vackrare skog” finns det ett par gemensamma 
nämnare då man talar om ett estetiskt skogsbruk. Framför allt att ha sikt i ögonhöjd och 
att det syns att en mänsklig hand har vårdat skogen.  
Skogen skall gärna vara lite äldre, men det går att göra det vackert även om den inte 
uppfyller alla parametrar. 
”Det är så himla lätt att få estetisk effekt bara man lär sig sättet att tänka.” säger hon. Eva 
vill lära oss att se och sedan lyfta fram de olika karaktärer som finns i skogen. Det skall 
sedan kunna göras i förbigående och utan att tänka.  
”Variation och kontrast är det viktigaste!”. Hon fortsätter med ”att i mina tankar går det 
att göra något av allt var och en får jobba med det den har”. 

Hon vill även förändra skogsbruket, en önskan om att skogsägarna skall få kontakt med 
sina skogar på ett djupare plan. Men även att skogsnäringen ska tänka till före så att det 
blir vackrare.  
Det handlar om att det ska vara enkelt och det är, enligt Eva, inte svårt att lära ut. 
Åtgärder skall kunna göras över stora ytor på kort tid, skogsägaren eller entreprenören 
skall kunna göra det automatiskt och i förbigående. 
”Varje ställe skall inte ta mer än fem minuter att göra vid, det skall var snabbt och 
billigt!” 
Om vi utgår från det skogsbruk vi har så kan tanken på estetik tas upp innan hygget tas 
upp. Om det innan avverkning bestäms en stig som dras över hygget som hålls fri från ris 
och körning. Låta den snirkla sig fram och dra den kanske förbi något stort stenblock 
eller annan naturformation. Den skall märkas ut med stolpar som syns väl, det fångar 
folks uppmärksamhet och får dem att gå ut på hygget för att upptäcka det vackra som 
finns där. Stigen kan även vara till framtida nytta för skogsägaren vid tillsyn eller 
röjningsarbete. 
Stigen fortsätts sedan att skötas hela tiden genom att hållas fri från ris och stamkvista så 
att det blir lätt att ta sig fram. 

 

Bild 10. En pil blir ett blickfång och en kraftig uppmaning att följa vilket leder besökaren in i skogen. Foto; Ann-
Mari Nordén 
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Andra sätt att göra sin skog mer estetisk är att öppna upp där det är stängt. Det kan göras 
genom att ta fram en siktgata eller stamkvista några träd för att ge en vy in i skogen eller 
ut mot ett vatten. Eva återkommer till att det skall vara enkla saker, är det för dyrt eller 
arbetsamt blir det inte gjort. Det enkla är heller inte så svårt att följa upp och fortsätta 
sköta. 

Eva ger exempel på hur arbetet med estetiken går till tar från en av sina kurser. 
Deltagarna ombeds göra en liten plats fin genom att ta bort ris. De tar ganska snabbt bort 
allt och då får den lilla platsen inte den kontrastverkan den behöver. I stället ber hon dem 
att de lägger riset på ett ställe vid sidan om. Intrycket blir då att det är skräpigt på ett 
ställe och fint där man tänkt sig att det skall vara fint. En kontrast som gör att det fina 
städade framträder tydligare. 

Andra effektiva enkla åtgärder kan vara olika sätt att behandla en tät ungskog av gran 
utmed en väg. 
 Här gäller det att bryta upp denna vägg. En sten kan röjas fram, en gran kan stamkvistas 
eller en öppning göras i väggen av granar på något ställe. Åtgärderna behöver inte vara 
över hela ytan, det blir för arbetskrävande och dyrt. På författarens fråga om det kan bli 
överarbetat svarar Eva att även om man gjorde det fint längs hela vägen blir det fint ändå. 
Det går egentligen inte att göra för mycket eller fel, däremot blir det för dyrt. 

En annan önskan från hennes sida är ett estetiskt skikt i skogsbruksplanen där 
skogsägaren själv kan fylla i vad som gjorts och att det skall ingå i certifieringen. Detta 
kan bidra till att öka värdet på fastigheten vid en försäljning samtidigt som intresset för 
att göra något samt följa upp det ökar. 

Eva tycker inte att det finns något fult i skogen och när vi kommer in på ämnet 
högstubbarna säger hon att hon kan se skönheten i hänsynen. Högstubbar ses med hennes 
ögon som skulpturer i landskapet där svampar växer och fåglar bygger bon. 
Vad finns det då för begränsningar? ”Men man kan inte göra park av skog och man kan 
inte sätta sig över naturen. Naturen måste få vara natur och den skall man jobba med inte 
emot” svarar hon.  
”Ingen kan ju säga vad som är rätt eller fel, om någon tycker om det lite plottriga eller 
trädgårdstomtar då blir det ju estetiskt för den personen.” 

3.10.2 Hur Eva arbetar med sin egen skog 

Min egen skog, den är ganska tråkig, säger hon. Förödd av stormar och med en dålig 
åldersfördelning. Vad skall jag göra med detta tänkte hon då?  

Hennes inställning är att;” Har man inte en spännande skog får man ta det man har!” 

Resultatet blev plantering av olika inhemska trädslag, det är viktigt att ståndortsanpassa 
anser hon. Tall, gran, förädlad björk samt ett område med fågelbär har satts. Vildapel 
planterades i ett hägn runt ett gammalt torpställe.  
Granen tycker hon mycket om för att den ger jättefina rum och ett fint ljus. Björken är 
också vacker och eftersom den är förädlad kommer den att växa så fort att även jag 
kommer att få glädje av den säger Eva. Hon har även köpt oxel och planterar in i en 
tallplantering för variationens skull.  
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Att plantera igen ett torpställe eller en vall med löv är inget problem. Själv ser hon sin 
apelplantering som en hyllning till torpet som en gång stått där. Här finns ett hägn med en 
grind i stället för den sedvanliga stegen, det är viktigt att ha inbjudande entréer. 
Ett hägn ska se snyggt ut, det är viktigt. Det får inte hänger lösa trådar eller ha stolpar är 
sneda säger Eva. 

Vid rågångsstolpen börjar hennes projekt med en stig som skall snirkla sig fram och 
tillbaka genom precis hela skogen. Den är till för både allmänhet och henne själv. Stigen 
skall alltid vara välskött och behaglig att gå på, den räfsas därför regelbundet för att 
hållas fin.  
Inledningen med pilar av trä uppspikade på björkstammarna är både inbjudande och 
uppmanar besökaren att välja stigen. Den fortsätter in i en rätt nyligen gallrad granskog 
där kontrasten med liggande grenar och toppar gentemot den välhållna stigen är 
spännande. Hon har även lagt en trampsten av mosaik och lämnat föremål och sittplatser i 
skogen för att väcka tankar och nyfikenhet, eller för att vara enbart inbjudande. 
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4 Diskussion  

4.1 Hur landskapet uppfattas 

Rent teoretiskt har ett attraktivt landskap stora likheter med all design och måleriet. På 
samma sätt som en konstnär bygger upp sin målning med olika ytor och linjer i balans 
eller med kontrastverkan kan ett estetiskt landskap tas fram. 

Variation och mystik tas ofta upp som viktiga för estetiken. Det är lätt att sätta 
likhetstecken mellan variation och blandskogar men det kan ju lika gärna vara två 
områden med trädslagsrena bestånd bredvid varandra. 

 

Bild 11. En intressant kontrastverkan fås när två monkulurer ställs mot varandra. Foto; Haidi Andersson 

Både Dan Rydberg (Lundqvist m fl. 2014) och Bell (2008) anser att människor inte 
tycker om förändringar i landskapet, särskilt inte snabba sådana. Allmänheten kan klara 
och tycka om årstidsväxlingar, en äldre skog som växer eller en förändring som vi själva 
bestämt. När det kommer till snabba, oförutsedda och stora förändringar blir de negativa 
reaktionerna starka. Det gäller lika mycket för kalhyggen som för naturliga händelser 
såsom stormfällning och bränder.  
Kan det vara så att det egentligen inte är själva kalhygget som är problemet? Den 
plötsliga förändringen i landskapet kanske stör mer.  

En anledning till att vi har så svårt för dessa förändringar kanske beror på att ett område 
som tidigare känts bekant inte längre är lika orienterbart. Det är ju enligt Natur och 
landskapsvård (1974) viktigt för människan att ha referenspunkter för att skapa sig en 
minnesbild av landskapet. Både under hyggesfasen men framför allt under ungskogsfasen 
är förändringarna så snabba att till och med under en växtsäsong kan det vara svårt att 
känna igen sig.  
Då kan Eva Magnussons idé om en stig som läggs ut vara till hjälp och ännu viktigare för 
att människor inte ska känna sig så vilse i förändringen. 

4.2 Hur ser ett estetiskt skogsbruk ut? 

För att sammanfatta ett estetiskt skogsbruk, både enligt intervjuade skogsägare och 
forskare, kan sägas att det viktigt att skogen är skött. Den får heller inte upplevas som 



 

24 

 

ogenomtränglig. Små enkla ingrepp som att stamkvista, röja fram något vackert i naturen 
eller en utsikt räcker långt. I allmänhetens ögon verkar risrensning vara den viktigaste 
åtgärden, både enligt svenska och utländska undersökningar.  

Av intervjuerna med skogsägare kan jag se att de flesta inte har något emot hyggen bara 
de inte blir sönderkörda. De förstår de ekonomiska värdena och hur skogsbruket i Sverige 
sköts vilket antagligen ger den högre acceptansen för brukandet. Eller så handlar det om 
att de är vana vid att det görs på det viset. Men de kan också se också hygget som något 
som öppnar upp landskapet och ger det variation. 

Att använda estetiken för att dölja det som gjorts kan knappast vara rätt väg att gå om 
allmänhetens förtroende för näringen skall vinnas.  
När hyggen tas upp kan de formas eller med storlek liknas vid mönster som finns i 
landskapet. De bör inte bryta en horisontlinje och storleken anpassas till 
tredjedelsprincipen av vad som är synligt av ett landskap. Detta är så klart svårt att 
applicera på de vanligtvis mindre skogsbruken vi har i Sverige. 

4.3 Finns det någon nytta med estetiken? 

Förutom att, som Eva Magnusson och Aarne Reunala nämner, skapa en acceptans för 
skogsbruket kan det även finnas ekonomiska vinster i estetiska åtgärder. Ett exempel är 
att vårda underbeståndet, som i förlängningen kan ge förhöjda virkesvärden för de 
trädslag som behövs danas (Lundqvist m fl. 2014). Eller att det kan ge ett högre värde på 
fastigheten som Eva Magnusson tror (2014). 
Stamkvistning kan både räknas som en åtgärd för högre virkesvärde, och något som 
gjorts specifikt som en estetisk åtgärd. Detta är beroende vilket trädslag det gäller och det 
står i produktionsskog eller i ett bryn.  

Brynet anses av både Gustavsson och Lundberg (Lunddqvist m fl. 2014) samt i 
Skogsstyrelsens Natur- och landskapsvård (1974) vara det viktigaste område, både som 
entré och för att gynna estetiska värden. Det är en väldigt liten yta arealmässigt och 
kanske den enda biten av skog en genomsnittsbesökare upplever. Här finns nog det 
utrymme en skogsägare kan göra mest med för både liten insats, låg kostnad eller litet 
ekonomiskt bortfall. 

Att trädslagsanpassa tas upp av både Eva Magnusson (2015) och Rydberg (Lundqvist m 
fl. 2014) som viktigt för estetiken. Klart är att en skog som mår bra och har välväxta träd 
blir mer tilltalande samtidigt som det blir det en ekonomisk vinst som slutresultat. Det 
kan nog också vara så att om rätt träd för ståndorten inte bara gynnar skogens tillväxt 
men även bör harmoniera naturligt och väl med landskapet. 

Själv tror jag att om det finns med i skogsbruksplanen blir det lättare för en ny ägare att 
följa upp. Självklart är skogsbruket lika föränderligt som allt annat i naturen. Ändringar i 
planerna på grund av storm, brand eller annan skada måste ju alltid finnas med i 
beräkningen vare sig det gäller produktionen eller estetiken.  

Men lika pessimistisk som Kardell (2004) i hans syn på skogsägarnas förmåga att följa 
upp åtgärder eller naturens effekter är inte jag.  
Han anser att landskapsvård skulle vara en praktisk omöjlighet dels på grund av 
ägarbyten men även skador på skogen i form av stormar eller insekter. Eller helt enkelt 
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orsakad av bristande uthållighet hos skogsägarna.  
Jag tror att det är viktigt att se estetiken som lika föränderlig som allt annat i naturen. 
Kanske är det så att någon inte orkar fullfölja sina planer om den skog de har skadas 
upprepade gånger, men då tror jag även att lusten att bruka och äga den försvunnit på 
samma gång. 

4.4 För vem är det estetiska skogsbruk tänkt? 

Eftersom mycket av synpunkterna kommer från allmänheten riktas även estetiska 
åtgärder mot dem. En hel del råd från både USA och Skogsstyrelsen handlar om ridåer 
och skogsvård utmed vägar. Kanske för att det är så de flesta möter naturen, från ett 
fordon. 
Även Zaremba (2012) tar i sin debattartikel upp ridåer runt hus och samhällen för att 
lokalbefolkningen inte skall få hyggen intill husen. Han ser dock ridåerna som något 
negativt och ohållbart för turismen. Som alternativ till trakthyggesbruket ger han 
kontinuitetsskogsbruket, framförallt om glesbygden skall kunna leva av turismen. Hans 
argument är att det arbetar långt fler inom turism där än skogsbruk idag. 

Det är den kritik som finns mot estetiska åtgärder är framför allt att de används som 
ridåer för att dölja. Jag tror inte att det är ett problem att dölja ett hygge med en ridå så 
länge alla parter i området är informerade om att det kommer att ske och varför. 

I övrigt ses inte estetik som något negativt av de undersökningar jag läst eller de 
intervjuer jag gjort. 

Trakthyggesbruket får ofta representera det som är fult och negativt med skogsbruket. 
Men samtidigt öppnar det ju upp landskapet och ger en variation. Hur enformigt blir det 
inte att färdas utmed en väg av tät granskog i timmar? 

Kontinuitetsskogsbruket nämns inte bara av Zaremba (2012) som ett alternativ till 
produktionsskogen och monokulturerna. Att även den metoden ger en sorts monokultur 
av sekundärträd nämns inte, och blir det i så fall mer estetiskt? Ett av kriterierna 
allmänheten sätter i de undersökningar redovisade av Anna Stén (Lundqvist m fl. 2014) 
är ju att det finns en trädslagsvariation samt mindre gran och mer löv. På de flesta marker 
i Sverige blir det naturligt mer gran om skogen får sköta sig själv och en monokultur av 
samma trädslag.  
Det kan heller inte ses som ett ekonomiskt hållbart alternativ för hela Sveriges skogsbruk. 
Om skogar sköts med denna metod hur skall vi, som Kardell (1990) säger, kunna fortsätta 
med vår livsstil och höga konsumtion? 
Eller är det tänkt att produktionen skall något annat land stå för liksom vi tidigare tagit 
för givet att urskogen skall sparas i fattigare länder? 

Reunala (1990) förutsåg att människor kommer att röra sig allt mindre i skog och mark. 
Därför tror jag att åtgärder utmed skogsbilvägar, landsvägar, tätortsnära områden och 
historiska platser är av högst värde. Det kommer då att vara hanterbart rent arbetsmässigt 
och heller inte belasta ekonomin. Som Eva Magnusson säger; snabbt, enkelt och billigt. 

Skogsägarna som intervjuades verkade göra estetiska åtgärder för sin egen skull, ofta 
relaterade till egna intressen eller aktiviteter. De åtgärder de gör ryms nästan alla inom 
det vanliga skogsbruket såsom vid plantering, röjning och gallring. Lite som Roland 
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Gustavsson säger (Lundqvist m fl. 2014), om det är något skogsägaren är intresserad av 
blir resultatet bäst. 

4.5 Metod och kritik 

Hur många intervjuer som behövs är svårt att förutse (Kvale m fl. 2014). Vid fem 
respondenter hade en bra variation av åsikter, likheter och olikheter mellan de fem 
deltagarna framkommit, men det kanske hade tillkommit något om en intervju till 
genomförts.  
Då valet av respondenterna valts på rekommendationer har det antagligen i en del fall 
blivit skogsägare som både är intresserade av skog och skogsskötsel och har fastigheter 
som anses vara välskötta. Detta kan ha påverkat resultatet till att ge ett intrycka av ett 
högre intresse av estetik och skötsel samt att fler åtgärder utförs än vad kanske är fallet i 
verkligheten.  

Det kan också vara så att många av de estetiska åtgärderna är ganska självklara för 
skogsägarkåren och därför reflekterar de heller inte över att de utfört dem. 

Det fanns begränsat med litteratur när det gäller estetik i skogsbruket i Sverige, då det är 
något relativt nytt för oss. I utländska, framför allt amerikanska studier finns det mer 
material. Det är dock mycket fokuserat på storskaligt statligt skogsbruk och svårt att 
applicera på den svenska skogsägarkåren. Men det kan självklart ändå ge en idé om hur 
det kan tänkas kring estetiken både till utseende och allmänhetens krav. 
Den litteratur som finns är även positivt inställd till estetik och ser det som ett intressant 
eller viktigt ämne. Ingen kritik, förutom Kardells (1990) mot att den genomförs har 
kunnat hittas. Däremot diskuteras olika metoder där en del ses som sämre eller mindre 
användbara. 

Även bland studiens undersökningspersoner är synen på användandet av estetik i 
skogsbruket positiv, eller mycket positiv. De kan bero på att människor i allmänhet tycker 
om att titta på sådant som upplevs som vackert eller estetiskt tilltalande. Det kan också 
vara så de som tycker om det är intresserade av att arbeta med det och även att delta i 
undersökningar om ämnet.  

Att de tre kvinnliga respondenterna var från södra Sverige och de två manliga från norra 
kan ha påverkat resultatet.  
Det blev svårt att se om det fanns någon genus baserad skillnad i synen på estetik. Eller 
om det finns någon skillnad i hur skogensestetiken betraktas i norra och södra Sverige. 
Den deltagare som via kurs arbetat med estetik var mer medveten om ämnet men skiljde 
sig inte mycket i övrigt från de andra respondenterna. 
Det fanns heller ingen skillnad i om de var självverksamma eller ej. Kanske borde frågan 
om de var utbor eller åbor ställts. Det kan kanske vara så att någon som bor på sin 
fastighet är mer intresserad av estetiska åtgärder. 

Att intervjufrågorna inte presenterats i förväg kan vara till nackdel, respondenterna 
kanske hade gett utförligare eller mer detaljerat svar om de hade fått läsa igenom frågorna 
och tänka igenom dem innan intervjun. 

Det faktum att finna en lämplig tidpunkt för intervjun och det fysiska avståndet gjorde att 
intervjuerna ställdes per telefon till alla utom en respondent. Nackdelen med 



 

27 

 

telefonintervjuer är att respondentens kroppsspråk inte kan uppfattas och författaren kan 
då ha gått miste om information. Vid det personliga mötet tillkommer gester och 
ansiktsuttryck som kan förstärka ett budskap, eller göra att en följdfråga ställs. 
Om respondenten upplevt någon störning under intervjun kan det också missats. Detta 
kan också ha påverkat resultatet.  

Gällande besöket hos Eva Magnusson kan det ha påverkats av att författaren genomfört 
det i slutet av arbetet. Författaren hade då tagit del av Eva Magnussons arbete via artiklar 
samt läst och bearbetat mycket information angående ämnet.  
Bägge delar kan ha påverkat resultatet av mötet. En nackdel kan vara att författaren kan 
ta saker för givet på grund av det som studerats och vad författaren läst. Till fördel kan 
vara att förståelsen för hennes metoder ökat. 
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5 Slutsats  

Estetiken är ett nytt begrepp i svenskt skogsbruk som antagligen kommer att få ökad 
betydelse i takt med att kunskapen och kontakten med skogen minskar. Den moderna 
människan litar till olika media för information och åsikter och debatter kan få stort 
genomslag här. Om skogsbruket skall få acceptans kommer det nog att krävas att mer 
hänsyn tas till det visuella annars kan det mycket snabbt byggas upp en stark kritik mot 
näringen. 

Att använda sig av estetiken i skogsbruket är punktinsatser vid områden där människor 
rör sig är viktigare och av större nytta i förhållande till arbetsinsats än att använda det på 
hela fastigheten. Av studien kan även utläsas att många skogsägare gör estetiska åtgärder 
och att de gör det omedvetet för att det är något dom tycker är vackert eller är till nytta 
för dem. 

Ett annat sätt att gynna estetiken är variation, olika trädslag i olika områden kan räcka, 
det behöver inte vara en blandskog. Som vid allt skogsbruk är det viktigt att 
ståndortsanpassa för att få ett bra resultat både ekonomiskt och estetiskt. 

Det är inte alltid lätt för en ny ägare att se hur den förra har tänkt med sin skog, därför är 
dokumentation viktigt. Estetiska åtgärder bör ha ett eget avsnitt i skogsbruksplanen. 

Litteraturen fokuserar mycket på den stora landskapsbilden och det är inte alltid 
applicerbart på små skogsägare. Där har Eva Magnussons arbetsmetoder en stor plats. 
Dessa alternativ ger alla en möjlighet att arbeta med estetiken. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Frågor; 

1.Vad är för dig ett estetiskt skogsbruk? 
 
2. Vad upplever du som fult i skogsbruket? 
 
3. Om du har utfört någon åtgärd för att göra din skog mer estetisk och vad har du i så fall 
gjort? 
 
4. Har åtgärden gjorts i samband med en annan konventionell åtgärd eller har det varit en 
separat åtgärd? 
 
5. Och har det i så fall utfallit en merkostnad? 
 
6. Är du självverksam  


