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...  en rolig och lärorik led genom skogen!

skogsbruk jordbrukvs

kalhygge skog barmark gröda

Skördas var 50-110 år  
beroende på bördighet

Skördas en-två gånger per år  
beroende på bördighet

Varför är synen så olika på skogsbruk och jordbruk? De har samma 
princip, du ordlar en gröda som du senare skördar. Det tar bara olika lång 
tid innan grödan är mogen för skörd. 

lösning:  
kalhyggeleden i södra hallebo

konflikt!
Skogen växer under många år, och under tiden hinner människor fästa 
sig vid den när de är ute och promenerar, plockar bär och svamp. Om 
en männska har haft närhet till en skog under hela sitt liv kan det tyckas 
självklart att det känns jobbigt när denna skog ska avverkas. 

Detta tävlingsförslag syftar till att öka kunskapen om skogsbruket i stort 
genom att skapa en led genom ett varierat skogsbrukslandskap.  Allting är 
föränderligt med tiden och så även skogsbruket. Denna dynamiska plats 
skapar goda förutsättningar för ett upplevelserikt promenadstråk genom 
produktionsskogens olika delar och faser. Målet är att öka förståelsen för 
kalhygget som plats.

Södra Hallebo ligger nära Jönköping i de nordvästra delarna av Småland. Detta 
utvalda skogsbruklandskap är en melerad och dynamisk plats som innehåller 
många olika typer av produktionsskog. Allt från klassiska granplanteringar till 
mer varierade lövbestånd samt flera natuskyddade bestånd och bevarade 
fornlämningar. Marken sköts av Skara stift. Förslaget är utvecklat för att kunna 
varieras och användas i många olika typer av skogsområden över hela Sverige. 
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Kalhygget är en lika hatad som älskad plats. För en skogsägare kan 
det betyda en trygg och hållbar inkomstkälla och bröd för dagen 
medan det kan betyda döden för en skogsentusiast som har sitt 
hemliga svampställe runt hörnet. Platsen förändras drastiskt, på 
gott och ont. Men en hållbar skogsproduktion är en viktig industri 
för Sverige och ett sätt att tillvarata jordens resurser. Men hur gör 
vi kalhyggen till en positiv och vacker plats för gemene man? 

Genom att addera en lärorik led som skapar upplevelse och 
rörelse tillförs en social aspekt i den ekonomiska och ekoligiska 
plats som produktionsskogen är. Projektet ska leda till en ökad 
förståelse för skogsbruk och därmed förutsättningar att förstå 
och kunna se fördelar och charmen med kalhyggen. 

Naturrum Skogshyddan är entrén till leden. Här finns fik, 
en utställning om skogsbrukets historia samt hjälp med 
skogsappen och möjlighet att låna läsplattor. 

Naturrum Skogshyddan

Förstärka upplevelsen!

Rosa betongspång

Megafoner i skogen

App med info om bestånden

Här är vi!

KALHYGGELEDEN 

•	 Kalhygget: ekonomiska och ekologiska värden 

•	 Platsaspekt: människors negativa förutfattade 
meningar kring kalhyggen och skogsproduktion 

•	 Tillägg: lärorik led genom addering av upplevelse 
och rörelse



...  en rolig och lärorik led genom skogen!
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Vattenspegel

Rutschkana Megafon

Info-skylt

Höghöjdsspång

Sittplats
Fornminne

Vattenspegel som förstärker 
trädkronorna mot himlen. 

Den rosa betongspången varieras mellan att vara plan 
med marknivån till att höjas upp för en känsla av att 
gå uppe bland träden.

Större platsbildning med sittplatser för 
att alla olika funktionsvariationer ska ha 
möjlighet att ta sig runt leden. 

Via en rosafärgad betongspång genom den valda skogens olika bestånd 
färdas besökaren. Med hjälp av en app går det att läsa om de olika 
bestånden, hur gamla träden är, vilka arter som finns och hur det ska 
skötas. Appen visar också var det finns fornlämningar, mossar och 
naturvårsområden. 

För att locka besökare skapas en upplevelserik led med mindre ingrepp 
som förstärker eller kontrasterar skogen. Spången är av betong och 
rosafärgad för att vara ett urbant tillägg i det rurala skogslandskapet. 

gestaltningsförslaget

KALHYGGELEDEN 

10% tall, 70% gran, 
20% löv


