
 

 

Manual för Klimatpromenaden  

Vad är det här?  
Klimatpromenaden är en del av ett tema som Mellanskog jobbar med under valåret 2018. 
Klimatpromenaden är en slinga, som kan byggas i skogen eller utanför mataffären, på torget eller i 
anslutning till kommunhuset. Din fantasi sätter gränserna.  
 
Förtroendevalda bemannar stationerna och berättar om skogen och klimatet. Vid varje station finns 
färdiga skyltar och installationer som pedagogiskt visar det vi vill säga. 

Varför gör vi det här?  
Syftet är att sätta fokus på vårt positiva bidrag till klimatet och att påverka beslutsfattare och 
allmänhet. Vi vill att man ska veta mer om både skogen och all den nytta den gör för samhället. Men 
för att det ska bli möjligt krävs rätt politiska beslut.  

Vad kommer att gå att beställa från huvudkontoret? 
Skyltar till klimatpromenaden.  
Foldrar som beskriver klimatpromenaden. 

Vad behöver vi fixa själva?  
Bygga stationerna som beskrivs nedan eller enligt egen kreativ idé. 
Läsa på i klimatunderlaget.  

Stationerna  

Kan man köra bil på en tall?  

Förslag på plats: En vanlig produktionsskog. Här finns en hög med grot, eller virke. Bredvid finns ett 
stort antal bensindunkar eller ett oljefat.  
 
Budskap: Skogen binder in koldioxid. Men skogen kan också användas för att göra drivmedel. Den 
största klimatnyttan gör skogen när man använder skogsråvara för ett ersätta fossila produkter, 
som drivmedel.  

Hur känns underkläder av gran?  

Förslag på plats: En vacker skog med stora träd. Här hänger kläder gjorda av skog i grenarna 
(Lyocell, Tencel, modal tex). Tips: Gå in på www.hm.com och sök på materialen, beställ hem! 
 
Budskap: Allt man i dag kan göra av plast kan man i framtiden göra av skog. Vi ser nu en revolution i 
möjligheterna att använda cellulosafibern till helt nya saker. Några av de största miljöproblemen 
just nu är sänkta grundvattennivåer och mikroplaster- här kan skogen vara en lösning.  

Hur lång tid tar det att odla ett höghus 

Förslag på plats: Storslagen pelarsal. Här finns en klocka och en hög med brädor.  
Budskap: Skogen producerar förnybart byggmaterial. Detta är framtidens byggande och 
Mellanskog är en del av processen, inte minst genom Setras nya investeringar i korslimmat trä.  
 



 

 

När är träden som hungrigast? 

Förslag på plats: Ett område som nyligen planterats. När man lämnar stationen kan man 
tillexempel få med sig en planta hem.  
 
Budskap: Det är den växande skogen som binder mest koldioxid. Det är därför det är viktigt att man 
har ett kretslopp. Vi behöver vi bruka skogen, byta ut fossila material och hela tiden se till att vi 
planterar mer skog.  

Växtzonerna kryper norrut. Hur snabbt går det egentligen? 

Förslag på plats: kan vara en vanlig skog, men också en plats med höga miljövärden, en ovanlig växt 
etc.  Här finns ett en sträcka uppmätt, kanske 24 meter? Växtzonernas förflyttning under ett dygn. 
Smycka med krukväxter. Vad växer i här om hundra år??  
 
Budskap: Klimatförändringarna är redan här och de påverkar vårt skogsbruk. Det vi planterar idag 
kommer att möta ett helt annat klimat om hundra år. Hur hanterar vi det? Kräver kunskap.  

Hur gör man en 25-tons maskin lätt?  

Förslag på plats: Någonstans där det är blött, eller annan känslig mark. Här finns en tex. en 
skogsmaskin med band, eller en skotare. Någon visar våra markfuktighetskartor på en ipad eller på 
en skärm. Alternativt – ris och en apelsin samt en dator som visar filmen när vi kör över en 
frukostpåse.  
 
Budskap: Ett förändrat klimat gör marken blötare. Vi vill förhindra markskador, som bland annat 
riskerar att läcka tungmetaller. Denna utmaningen kommer bara att bli större framöver.  
 
 
 


