
Extension, education, information 

Swedish Forest Agency 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Intro to Forests & Sweden 



 

 

 

 

 

 

• Forest cover 60% of land area 

• 12% of export income of Sweden 

• Gives employment to about 100.000  

people 

• Public access provides for forest  

multi functionality 

• The growing season is 240 days in the 

south and 120 days in the north 

• Normal precipitation is 400-1200 mm/year 

Some forest facts 

Forests and Forestry in Sweden 



 

 

 

 

 

 

Land distribution 

Forest 60% (27 million ha) 

Agricultural land 8% 

Inland water 9% 
Other 11% 

Mountains 6% 

Wetlands 6% 

Forests and Forestry in Sweden 



 

 

 

 

 

 

 

 
Norway spruce 45% 

Picea abies 

Scots pine 39% 
Pinus silvestris 

Birch 10% 
Betula 

Others 6% 

Species distribution 

Forests and Forestry in Sweden 



 

 

 

 

 

 

Forests and Forestry in Sweden 



 

 

 

 

 

 

 

Annual increment 110 million m³ standing volume 

  

Annual average increment 4,5 m³ per hectar 

 

Annual gross felling 80-85 million m³ standing volume 

 

Forests and Forestry in Sweden 

Increment and felling 



There has ”always” been 

extension 

• 1903 – The Forestry Agency has the 

task to advance the individual forest 

”household” by means of promoting 

knowledge of forestry, administring 

subsidies… 

 

 

 

 

 

 



Law 

Forest policy objectives 

Information and extension 

Level proscribed by law 



Education 
Teach 

Extension 
Help & convince 

Information 
Tell about 

Give facts for making decisions 

Forest Sector 

Forest owner 



RÅDGIVNING

1(1)
Datum

2004-11-24
Diarienr

Er referens

Distrikt Y Nord
Daniel Andersson
S 0660 – 827 01
 070 – 225 02 88
 daniel.andersson@svsmn.svo.se

Rådgivning med anledning av röjningsbehov.

Fastighet: Skogsvårdsstyrelsen Skedom

Ägare: Distriktschefen

Under 1990-talet har röjningsinsatserna sjunkit oroväckande. Detta kommer att leda

till stora ekonomiska förluster för skogsägarna i framtiden genom minskad

lönsamhet vid gallring och slutavverkning.

Vi har inventerat er fastighet och sett nedanstående röjningsbehov. Den metod vi

använt vid inventeringen grundar sig på analys och tolkning av satellitbild i dator.

Metoden är helt ny och därför kan viss feltolkning föreligga. Eftersom vår metod

enbart utläser lövröjningsbehov kan Ni även ha ytterligare röjningsbehov i täta

barrdominerade ungskogar.

Ni har röjningsbehov på ca 30 ha på enligt bifogade kartskiss.

Av  naturvårdsskäl lämnas numera partier närmast intill bäckar, fuktiga partier och

kantzoner mot myr- och bergimpediment oröjda. Syftet är att åstadkomma skog med

extra stort lövinslag i dessa miljöer oröjt de partier som finns intill bäckar,

Dessutom bör även barrungskogar, på frisk mark, normalt ha ett lövinslag på 10 –

20 %.

Tips!

Skogsvårdsstyrelsen kör just nu ett rådgivningsprojekt som heter Grönare Skog

2003.  I detta ingår att ni kan få Gratis rådgivning i fyra timmar i fält på er

fastighet angående tex. röjning men även på övriga frågor. Vi kommer även att ha

kursverksamhet i detta projekt som är en fortsättning och fördjupning av

studiekampanjen Grönare Skog som avslutades 2001.

Om ni tycker att ni behöver rådgivning i fält  ring då till mig, så bokar vi en tid  där

jag kommer ut till er och tittar på er skogsmark. Men du kan även ringa mig, eller

besöka vår hemsida WWW.minskog.nu för att få veta mer kring vår

kursverksamhet.

Med vänlig hälsning

Daniel Andersson

Skogsvårdskonsulent

Forest sector 

Forest owner 



SkogsEko 

• 250 000 ex 4/år 

– 75% reads it 

– 2/3 finds its useful for 

their daily forestry 

• ”All-sided” and 

independent a 

precondition 



Books and brochures 



Web and media 

 

 

 

 

 

 



Electronic newsletter 

18 000 subscribers (5%) 

 

 

 

 

 

 



Courses and education 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Myndighet B 

Myndighet A 

Myndighet C 

Papper 

E-tjänster 

Digital leverans  

 

E-services for personal 

information 



”My pages” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Contains: 

Taxation info; aerial photos; satellite data; GIS map; 

past, present and planned management measures (incl. 

Nature conservation); harvesting notifications; 

ordering extension services. 



Green envelope 

 

 

 

 

 

 




