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Att arter dör ut och nya
uppstår är en naturlig del av
evolutionen. Men idag sker
utdöendet extremt mycket fortare än normalt (Steffen m.fl.
2015; Millennium Ecosystem
Assessment, 2005). Arter försvinner idag i en sådan takt
att det är befogat att tala om
massutrotning.
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FRAMTIDENS SKOGSBRUK
Framtidens skogsbruk behöver vara både klimatsmart,
miljövänligt och gärna vackert. Vi behöver ett skogsbruk som både ökar skogarnas kollager och ger fortsatt
möjlighet till uttag av skogsråvara. Detta samtidigt som
den biologiska mångfalden ges utrymme att komma
tillbaka i områden där den tidigare trängts undan och
värnas där den fortfarande finns kvar.
Lübeck stad äger och förvaltar omkring 5 000 hektar
skog. Sedan 1992 har virkesförrådet ökat med cirka 5,3
m3sk/hektar/år, vilket alltså
motsvarar cirka 650 000 m3sk.

1

Några som lyckats lösa denna ekvation är Lübecks
stads skogsförvaltning1. 1992 bestämde sig politikerna
i Lübeck för att ställa om skogsbruket och det som hänt
sedan dess är följande: Volymtillväxten har ökat. Så har
även antalet fåglar, djur och växter. Skogarnas gröna
kollager har ökat och lönsamheten är god.

de bara ett eller några träd på varje plats. Detta skapar
små luckor där naturlig föryngring kan växa fram. För
skogen kan växa och föryngras av sig själv, skogen var
här före oss.
Min vision är levande skogar på landskapsnivå, rika
på både timmer och biologisk mångfald. En vision som
många skogsägare idag, med viss rätta, ser som ett
problem. Eftersom skogsbruk fram till idag ofta varit
ett stort hot mot biologisk mångfald, har biologisk
mångfald kommit att ses som ett hot mot skogsbruk.
Nu behöver vi finna nya vägar. Skogsägare som bedriver skogsbruk så att den brukade skogen fylls av höga
naturvärden1 behöver hyllas, inte hotas av avstängning.
Annars når vi aldrig miljömålet levande skogar.

Nyckeln till framgång ligger i att man i Lübeck börjat
jobba med naturen som förebild. En naturlig skog kommer av sig själv, står stadigare när det stormar och ger
ett bättre virke. I stället för att göra kalhyggen, hugger
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Detta är en lika laddad som
helt avgörande fråga att ta
tag i. Inget skogsbruk ersätter behovet av naturreservat.
Samtidigt, visst vill vi att idag
sällsynta arter sprider sig i
produktionsskogen?

1
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Lübeckmodellen medför förändring. Vilket är precis vad
vi idag behöver eftersom det är hur vi gjort fram till
idag som skapat problemen. Samtidigt innebär förändring en utmaning för skogsindustrin, då dagens industri
är byggd för att passa det råvaruflöde som dagens
skogsbruk genererar. Men vi behöll inte fabrikerna
för skrivmaskiner när datorerna kom, vi byggde om
dem. Trä är en fantastisk råvara med enorm potential.
Förutom virke är det idag möjligt att göra allt av trä
som tidigare gjorts av olja.
Jack Ma, en av grundarna till Alibaba som idag är
ett av världen största företag sade att den som finner
en bra lösning på ett stort problem har funnit en stor
affärsmöjlighet.

Fördelar som uppstår redan
på kort sikt är bland annat
ökad kolinlagring, bevarad
och/eller ökande biologisk
mångfald, ökade rekreationsvärden och minskat näringsläckage.

1
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Klimatkrisen och pågående artutrotning är två av vår
tids största utmaningar, att ställa om till Lübeckmodellen adresserar båda. Det företag som lyckas ta fram en
affärsmodell som gör att skogsägare ekonomiskt får del
av de många fördelar som en omställning innebär redan
på kort sikt1, har många och stora affärsmöjligheter
framför sig.
På 1800-talet var Sverige under en period världens
största virkesexportör. Under 1900-talet blev vi världsledande på tillverkning av papper och pappersmassa.
Låt 2000-talet bli århundradet då vi blev världsledande
på ekosystembaserat skogsbruk. Framtidens skogsbruk
är regenerativt och hållbart över generationer.
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SKOG
En skog innehåller så oändligt mycket mer än vad som
är synligt för blotta ögat. Marken fullkomligt kryllar
av mikroliv. En enda matsked jord kan rymma fler
mikroorganismer än det finns människor på jorden. Till
det kommer svamparnas stora nätverk av svamphyfer
(en slags svamprot), mycelet, som genomkorsar marken.
Mycelet kan sträcka sig både djupt ner och långt bort
för att hämta vatten och näring. Mycelet kopplar ihop
sig med trädens rötter och hjälper träden att växa.
För trädens rötter kan nämligen inte bryta ner berg,
sand, grus till näringsämnen, men det kan mycelet.
Som betalning och tack för det mödosamma jobbet att
bryta ner och lösgöra alla de mineral som finns kemiskt
bundna i berggrunden, får svamparna socker av träden.
Träden producerar sockret genom fotosyntesen i bladen.
Samtidigt som de producerar socker andas träden in
koldioxid och ut syre. Samarbetet ger träden mineraler
de använder för att växa, bilda ved, bark och blad.

Skog och träd är det som börjar växa naturligt på så
gott som all mark i Sverige, ja, i hela världen där rätt
förutsättningar råder. Det är till och med så att om vi
vill ha något annat än skog så behöver vi anstränga
oss. Ta en betesmark till exempel. Tar vi bort djuren
så växer den med tiden igen med träd. Samma sak
händer i dikeskanter längs alla skogsbilvägar. Om
de inte regelbundet slås växer vägen med tiden igen.
Eller ta ett kalhygge. Några år efter att det planterats
behöver det röjas, för att de plantor som satts inte skall
kvävas av ”sly”. Men sly är inget annat än nya, unga
träd. Vi behöver alltså inte så eller plantera träd för
att det skall bli en ny skog. Träd är det som naturligt
kommer, om inget hänt som hindrar trädens naturliga
föryngringsmöjligheter.

Svampar lagrar även in stora mängder kol, då svamparnas ”rotsystem” till stor del är uppbyggt av kol
och dess nätverk genomkorsar merparten av världens
alla jordar. Allt fler forskare pekar nu på svamparnas
betydelse för klimatet genom sitt stora bidrag till
kolinlagring (Averill m.fl. 2014; Clemmensen m.fl.
2013). Som en ytterligare bonus kan den som beger
sig ut i skogarna om hösten finna skogens gula guld,
kantarellerna. Nästa gång du ser en kantarell, minns
då att den kantarellen du plockar endast är som toppen
på ett isberg. För under marken breder mycelet ut sig
och kopplar samman träden likt ett naturens eget Wood
Wide Web. Evolutionen har bokstavligt talat ägnat
miljarder år åt att utveckla och förfina ekosystemet
skog, där alla svampar utgör en viktig del.
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HYGGESFRITT SKOGSBRUK
Hyggesfritt skogsbruk kan göras på många olika sätt.
Själva ordet hyggesfritt berättar bara att träd huggs
ner utan att det görs ett kalhygge. Men hur många
träd som behöver lämnas kvar för att ett hygge inte
skall räknas som kalt, eller hur stor en lucka kan göras
utan att bli ett kalhygge, ja – för detta saknas klara
definitioner.

där är ett resultat av miljontals år av evolution. Även
om Sverige var täckt med is för 10 000 år sedan, har
skogen som ekosystem med svampar, insekter, djur och
växter som vandrade in efter att isen drog sig tillbaka
bokstavligt talat miljontals år på nacken.
I plantagen till vänster går det att hugga ner 90 procent
av träden, markbereda, och plantera nya träd. För
att sedan efter några år hugga ner de träd som först
lämnades kvar och så småningom sprida ut gödsel. Den
typen av åtgärd kan kallas för hyggesfritt skogsbruk.
I urskogen till höger går det att hugga ner ett träd av
hundra, frakta ut det med häst och låta nya träd växa
upp naturligt. Den typen av åtgärd kan också kallas för
hyggesfritt skogsbruk.
Hyggesfritt kan alltså bedrivas både i en urskog och i en
plantage. Men i urskogar bör inget skogsbruk bedrivas,
hur försiktigt det än görs. Och en plantage är fortfarande
en plantage, även om den sköts ”hyggesfritt.” Detta gör
att hyggesfritt skogsbruk inte kan bedömas som grupp.
Varje modell, princip och metod behöver analyseras,
jämföras och bedömas separat.

Bild 10.

Skogsbruk kan delas in utifrån hur mycket det påverkar och förändrar naturen. Till vänster i skissen är
naturen maximalt påverkad (bild 10). Så förändrad att
det inte längre kan kallas natur. Den skog som fanns är
borta, marken har dikats, markberetts och planterats
med träd av en art, en storlek och en ålder. Till höger
i skissen är ett av människan minimalt påverkat
område. De träd, växter, svampar och djur som finns
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Det finns ett begrepp som heter evolutionär optimering.
Redan 1997 skrev biologen Janine Benyus den banbrytande boken Biomimicry som tar fasta på detta. Biomimicry har sedan dess vuxit som forskningsdisciplin,
eftersom det finns mycket stora ekonomiska vinster att
göra genom att tillämpa naturens lösningar i tekniska
konstruktioner. Vad biomimicry handlar om är att:
”imitera naturens 3.8 miljarder år av forskning och
utveckling för optimal form, funktion, process, system
eller strategi för att finna lösningar på mänskliga utmaningar” som Stiftelsen Svensk Industridesign beskriver
det (SVID 2017).
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Bildtexter för nästa uppslag:
Bild 11. Urskog i Ryska
Karelen. Enstaka träd har
fällts genom historien av
skogssamer, men ingen
avverkning i nämnvärd skala
har skett. Skogen ligger i höjd
med Östersund, strax öster om
den finska gränsen. På åsen
borta i horisonten syns ett
kalhygge.
Bild 12. Igenväxande kulturlandskap i Ryska Archangelsk. Asp, björk och gran
håller på att återta tidigare
brukade marker. Skogen ligger
i höjd med Östersund, strax
öster om den finska gränsen.
Vid floden syns en mindre
gård.
Bild 13. Bokdominerad lövskog, vid sjön Lygnen, i norra
Halland.
Bild 14. Ekskog längs väg,
Sörmland
Bild 15. Igenväxande mosskant utanför Malung. Rönn
börjar växa in under björk.
Bild 16. Aspar i höstskrud ute
på en åkerholme i Mälardalen.
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Ett fascinerande exempel på detta är knölvalens
fenor. Bakkanten av knölvalens fenor är ”knöligt
sågtandade”, en vid första anblick ganska märklig och
skenbart ofullständig form. Men när forskare studerade
fenornas funktion närmare, upptäckte de att tack vare
att bakkanten var just knölig och ojämn minskade
motståndet i vattnet med så mycket som 32 procent
(Fish and Battle 1995). Fenorna blev helt enkelt genom
sin knöliga bakkant ett mycket effektivare simredskap.
Det som alltså först framstod som något imperfekt,
något ofullständigt och lite klumpigt, visade sig vara
en i det närmaste optimalt formad fena. Vilket vid
eftertanke faller sig naturligt, då formen på valens fenor
är resultatet av omkring 50 miljoner år av evolution. När
denna upptäckt applicerades på vindkraftverkens vingar
minskade bullret samtidigt som verkningsgraden ökade.
Listan på naturens lösningar är imponerande (Biomimicry Institute 2017). Ett fascinerande exempel är
redan från 1941. Efter en jakttur i Alperna 1941 upptäckte den schweiziska ingenjören George de Mestral
att hans hund fått pälsen full av kardborrar. När han
studerade dem insåg han att kardborrarnas design
gjorde att de enkelt fäste vid både päls och strumpor.
Efter år av experimenterande uppfann han kardborrebandet. Detta är förmodligen den både mest kända och
hittills kommersiellt mest framgångsrika tillämpningen
av biomimicry. För den som vill läsa mer kring detta
ämne finns Biomimicry Institute och flera böcker av
Janine Benyus. Biomimicry har med framgång använts
för att både förbättra befintliga konstruktioner och
skapa helt nya.
Men det går inte att bygga en skog. En skog, eller
rättare sagt ett skogsekosystem är helt enkelt för
komplext för att kunna imiteras och sättas samman
av oss människor. Det finns ett tyskt ordspråk som
lyder ”en skogvaktare kan plantera ett träd, men inte
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en skog”. En enda matsked skogsjord kan som sagt
innehålla fler organismer än det finns människor på
jorden. Samma mängd jord kan rymma flera kilometer
med svamphyfer. Och alla dessa organismer, svampar
samt insekter, växter, fåglar och djur utgör tillsammans
med träden en naturlig del av det vi ofta bara kallar
”skog”. Men att kalla all mark där det växer träd för
skog, är lika slarvigt som att kalla allt vin för rödtjut.
Att avgöra var den exakta gränsen mellan skog och
plantage går tänker jag inte försöka mig på. Men att det
är en milsvid skillnad mellan en skog och en plantage
är solklart.
Lübeckmodellen har som mål att den brukade skogen
skall vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt, dvs ligga så långt till höger på skalan som möjligt
på bild 10. Då en skog är för komplex för att kunna
konstrueras, uppnås målen genom att ge utrymme
för skogens naturliga processer. Det är därifrån ordet
prozessschutz kommer, vilket är Lübeckmodellens
verkliga namn (Stadtwald Lübeck 2017). Att den
kallas Lübeckmodellen handlar om att Lübecks stads
skogsförvaltning var tidiga med att systematiskt
tillämpa prozessschutz. Översatt till svenska betyder
det processkydd.
Att tillämpa processkydd inom skogsbruk betyder
att skogsbruket utformas så att de många processer
som ständigt pågår i en skog, både över, under och i
markskiktet, i möjligaste mån kan pågå även i den
brukade skogen. Jag får ofta höra ”Lübeckmodellen kan
vi ju inte tillämpa här. För skogen är helt annorlunda
här, jämfört med där”. Den som uttalar sig så har inte
satt sig in i vad Lübeckmodellen innebär, nämligen
processkydd. Lübeckmodellen går att tillämpa överallt
där skog växer eller kan växa naturligt. Sedan hur
mycket, vad och/eller hur ofta det avverkas – ja, det
beror på utgångsläget.
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Bild 10.

Bild 17. Nästa uppslag.
Tallskog i Pellokielas, ca tio
mil söder om Gällivare. De
äldsta tallarna på bilden är
över 500 år.
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Väljer här att använda ordet
naturlik, i stället för naturlig.
Skogsbruk är inte en naturlig del av ekosystemet, men
kan ändå efter bästa förmåga
utformas naturlikt.

1

PNV är från början ett
engelskt uttryck, Potential
Natural Vegetation

2

En naturlig följd av processkydd är minimal interferens, det vill säga minsta möjliga störning eller minsta
möjliga skada. För hur väl en avverkning än utförs,
innebär den alltid en störning. Att göra den störningen
så liten eller så naturlik1 som möjligt gör att skogsekosystemet fortsätter att fungera väl, även där vi bedriver
skogsbruk.
Principen minimal interferens leder bland annat till
att varken gifter eller gödsel används inom Lübeckmodellen. För lika fantastiskt som DDT verkade vara
när det kom, lika förödande visade det sig för miljön
och i förlängningen, för oss människor. En annan
följd av processkydd blir PNV, Potentiell Naturlig
Vegetationstyp2.

Bild 19. Bokdominerad lövskog, i norra Halland. Kring
stubben där den stora boken föll, växer idag asken fram.
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Bild 18. Tallar på bergsknalle i Sörmland.
Här är så kargt att tall är det
enda trädslag som klarar sig

PNV står helt enkelt för den naturtyp som med tiden
växer fram naturligt på en plats, med låg påverkan från
oss människor. Vilka träd och vilken typ av ekosystem
som naturligt växer fram varierar därför i takt med
hur landskapet skiftar och var i landet eller världen
vi befinner oss. Det är den naturtyp, den kombination
av växter som naturligt med tiden växer fram som
betecknas Potentiell Naturlig Vegetationstyp. Så fort
vi upphör att plöja, röja, bygga, beta eller på andra sätt
forma landskapet, så kommer träden att ta över på de
allra flesta marktyper i vår del av världen. Skog är helt
enkelt det som vill växa här.

Bild 21. Intill åkern växer bokar, uppe
på berget tall, ek och gran, Halleberg,
Vänersborg
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Ovan: Bild 20. Ek- och bokblandskog i
Norra Halland. En bit bort längs stranden
sträcker några alar ut sina grenar.

Vänster: Bild 23. Alkärr i
Sörmland. Här är det så blött
att al är det enda trädslag
som växer.
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Höger: Bild 22. Bokskog
i höstskrud. I slänten
strax öster om Teleborg
slott, Växjö.
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Bild 24. Ekskog på Ledarön i
Stockholms södra skärgård.
Ön är så liten att skogsbruk
inte bedrivits. Den naturliga
vegetationstypen finns därför
kvar.
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Naturen kännetecknas av mångfald och variation,
vilket är just det som gör den så resilient, så motståndskraftig mot exempelvis stormar och insektsangrepp.
Även tiden påverkar vad som naturligt växer på en
plats. Vissa arter och trädslag är ljusälskande och
snabbt på plats för att etablera sig efter en störning.
Hallon, gräs och mjölkört tillhör några av de växter
som tidigt kommer efter att det brunnit, skogen blåst
ner eller ett kalhygge gjorts. Bland de första träden är
björk, asp, tall och rönn. När tiden går och träden växer
upp blir skogen tätare, fuktigare och mörkare, vilket
skapar livsförutsättningar för andra djur, växter och
träd.

Lübeckmodellen är utformad för att skörda virke samtidigt som skogsekosystemet både värnas och fortsätter
att utvecklas. Lübeckmodellen går att tillämpa överallt
där skog växer naturligt. Hur mycket som avverkas,
vad, var och när beror på hur skogen ser ut idag, var i
landskapet den växer. Även jorddjup, klimat, vattenoch näringstillgång spelar in. Viktigt att nämna är att
inget skogsbruk ersätter behovet av skyddade områden.
Däremot ger Lübeckmodellen en möjlighet för den biologiska mångfalden att breda ut sig, även där skogsbruk
bedrivs.
Bild 25. Skogslind i
bergsbrant, östra Göteborg.
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”Som skogsförvaltare behöver jag flera olika
skogsbruksmodeller för att kunna skräddarsy
skogsbruket, så att skogarna passar både
till rekreation och produktion samtidigt som
naturen värnas. I mitt arbete utgör Lübeckmodellen en värdefull tillgång. Mikael Karlsson
beksriver på ett lättfattat sätt Lübeckmodellens grunder.”
Xavier de Maupeou
Skogsförvaltare Göteborgs Stad
”Att vi skyddar mer skog är viktigt. Lika viktigt är det att införa alternativ till kalhyggesbruket. Mikael Karlsson beskriver
på ett enkelt och konkret sätt både varför
kalhyggesbruk inte längre fungerar och hur vi
kan göra istället. Därför välkomnar jag med
glädje denna handbok som innebär slutat
förbrukande till fördel för hållbart brukande
av skogen.”
Lina Burnelius
Ansvarig för skogsfrågor Greenpeace Sverige
”Hur vi utformar skogsbruket har en
avgörande roll för klimatet och kalhyggen utgör
i detta sammanhang ett stort problem. Konsten
att hugga träd och ha skogen kvar beskriver
ett klimatsmart och miljövänligt skogsbruk.
Lübeckmodellen kan vara svaret på flera av de
konflikter som idag ofta råder mellan miljö och
produktion.”
Anders Linderoth Professor em vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap,
expert skogens kolbalans
”Ökad variation inom skogsbruket behövs
för att möta klimatförändringar och den
mångfald av mål och intressen som finns
bland landets skogsägare. Hyggesfria metoder kan många gånger vara bra för att möta
dessa behov.”
Carl Appelqvist,
Skogsskötselspecialist Skogsstyrelsen

