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Välkommen till det fjärde nyhetsbrevet om Strategisk slöjd
I Nämnden för hemslöjdsfrågors bidragsgivning 2020 kan utläsas ett stort och ökande intresse för
skogen ur en mängd olika perspektiv. Inte mindre än fyra projekt handlar om skogen som materialkälla,
skogen och slöjden som utgångspunkt för arkitektonisk gestaltning, traditionell slöjdkunskap i
kombination med digital teknik som möjliggörare av tillvaratagande av skogsindustrins spillmaterial
samt projektet Skogens outnyttjade potential som Helena Hansson tar som utgångspunkt i detta brev.
Detta är det fjärde nyhetsbrevet, du vet väl att de tidigare ligger på NFHs websida. Nästa nyhetsbrev
skickas ut i mitten av augusti.
Var rädda om er och njut av sommaren!
Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli

Skogens outnyttjade resurser – slöjd och hantverk som en del av ett
hållbart ekosystem
Ett av de projekt som under 2020 fick stöd från Nämnden för
hemslöjdsfrågor är projektet Skogens outnyttjade potential.
Den samlande och triggande frågeställningen är: Hur vi kan
finna nya vägar för gammal kunskap? och projektet sätter
fokus på skogsbrukets outnyttjade resurser som potential för
förändring för slöjd och hantverk, och som även bidrar till
(biologisk) mångfald. Syftet är att mötas över gränser för att
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utveckla nya sammanhang och möten. Drivande aktör bakom
projektet är Joakim Lilja, länshemslöjdskonsulent med bas i
Skövde.
Initiativet Skogens outnyttjade potential relaterar till FN:s hållbarhetsmål 15 Ekosystem och biologisk
mångfalde, som handlar om att ”skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen
samt hejda förlusten av biologisk mångfald” (FN, 2020). Det som gör projektet intressant ur ett
Strategiskt Slöjdperspektiv är att hållbart skogsvårdande är en omställningsrörelse, som i detta fall
sammanför olika kompetenser och kunskapsfält i Sverige såsom slöjdare, skogsägare,
byggnadsvårdare biologer/landskapsvårdare, företag i omställningsbranschen samt designers. Syftet är
att med en bred ansats hjälpa varandra att öka kunskapen och förståelsen om hållbart skogsbrukande
med målet att skapa hållbara ekosystem som främjar biologisk mångfald, vilket på ett konkret sätt
omsätter Hållbarhetsmål 15 i praktik:
”Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose
mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den
biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande
utmaning för vår överlevnad”
Som det beskrivs i delmål 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa
avskogningen och återställ utarmade skogar ska samhället främja
genomförandet av ”hållbart brukande av alla typer av skogar.” Detta innebär
att avskogningen ska stoppas, utarmandet av skogar ska återställas samt
nyplantering samt återbeskogning i hela världen ska öka kraftigt. Den
potential jag ser i projektet Skogens outnyttjade potential, är att slöjden
som samskapande kraft på ett konkret sätt är med och bidrar till hållbar
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utveckling genom sin kunskap om hur man kan ta tillvara på de outnyttjade

målen. Logotypen framtagen

resurser som finns idag, samtidigt som man är med och formar en
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plattform för framtiden, som knyter samman flera kunskapsområden. På
det vis kan en infrastruktur skapas som andra innovationer kan rida på,
inte minst kan projektet komma att bidra till att skapa nya sociala företag,
som kan vara ett sätt för slöjden att expandera sitt arbetsfält. Intressant är
även kopplingarna till Ullprojektet, som vi skrev om i förra nyhetsbrevet.
Kanske finns det något att lära av varandra genom att korsa dessa två
kunskapsområden och tillika olika slöjdmaterial?
Det jag vill poängtera är vikten av att kunskapsbyggandet även innefattar metodutveckling för samverkan
och delaktighet, redan i ett tidigt skede, och att låta projektet expandera även utanför landets gränser.
Hållbart skogsbruk är ju en global fråga som berör hela världen! Detta synliggörs exempelvis genom
Nobel fredspristagaren Wangari Maathai’s arbete som i slutet på 1970talet skapade The Green Belt
Movement med fokus på trädplantering i Östra Afrika. Arbetet drivs idag vidare i samma anda av Vi
skogen, men även genom lokala initiativ i Sverige såsom EcoAgroforestrycenter i Linnarhult, i
Nordvästra Göteborg. Där pågår just nu formandet av en skogsträdgård som bygger på metoden
Agroforestry, vilket av många anses vara det mest hållbara sättet att drivs skogsbruk på. Det som
utforskas i Linnarhult är hur Agroforestry kan vara ett sätt att skapa lokala ekosystem som även har en
gemenskapsbyggande effekt, då syftet är att föra samman olika samhällsaktörer, som representerar
olika kulturella bakgrunder. Genom odling och praktiskt hantverksarbete, nu senast genom bygget av ett
hus i hampa, möts man och växer tillsammans.
Det vi kan spekulera kring är tanken att varje lokalsamhälle, inklusive stadskvarter, har sin egen
lokalförsörjning av såväl mat som slöjdmaterial. Jag menar att projekt såsom Skogens outnyttjade
potential visar vägen för hur slöjd kan ingå i ett större innovationssystem, där enskilda slöjdare kan bidra
med sin kunskap i komplexa utvecklingsprocesser. Genom att koppla upp sig mot denna form av aktörer
kan slöjden bli en samhällsbyggare och brobyggare till andra länder och kunskapsfält, och på det viset
görs hållbart skogsbruk till en global rörelse. Därmed blir slöjd en strategisk resurs som kan bidra till att
skapa globala partnerskap, vilket relaterar till Hållbarhetsmål 17.
Länkar:
Läs mer om Hållbarhetsmål 15 där du även kan läsa om de andra delmålen.
Du kan även läsa mer om Hållbarhetsmål 17
Här kan du läsa mer om andra projekt som berör initiativet Skogens outnyttjade potential:
The green belt movement
Viskogen, Agreforestry Network
Permakultur Stjärnsund, Vad är Agroforestry
Aktuell hållbarhet, Naturbaserade åtgärder  delar av lösningen på klimatkrisen
Kika gärna även in på Eco Agroforestry Centers hemsida samt deras Facebook grupp, där ni kan följa
hur Agroforestry kan konkretiseras i praktik i Sverige.
Helena Hansson, doktorand och forskare vid HDKValand, Göteborgs universitet

Läs mer på nfh.se om Strategisk slöjd, där du även hittar tidigare nyhetsbrev.
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