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Denna bok vänder sig till alla skogsbrukare
och beslutsfattare. Jag vill ge en tydlig bild av
tillståndet idag, och samtidigt beskriva en ny
väg framåt för skogsbruket.
Denna bok är även skriven för dig som rätt och
slätt, liksom jag, älskar skogen.

10

1

Avser de 10,4 miljarder hektar som räknas som beboelig
mark, på engelska kallat
habitable land. Resterande
4,3 miljarder hektar utgörs av
klippor, öknar, stränder och
glaciärer.
2

Så fort något som innehåller
kol (C) eldas, bildas koldioxid
(CO2). Koldioxid kallas för den
reglerande växthusgasen och
står näst vatten för den största delen av växthuseffekten.

3

Att arter dör ut och försvinner är en naturlig del av
evolutionen. Men idag sker
artutdöendet upp till 1 000
gånger fortare än normalt.

FÖRFATTARENS TILLÄGG INFÖR
ANDRA TRYCKNINGEN
Det har blivit allt tydligare för mig att de grundläggande
skälen till två av vår tids största kriser kan sammanfattas i en enda mening: Vi har förändrat för mycket på
för stora områden.
Urskogar täckte en gång över hälften av all mark1 på
jorden. Idag växer urskog på mindre än 10%. Varje
vecka använder vi så mycket fossilenergi att bara
tomfaten från all olja staplade på varandra skulle nå
hela vägen till månen. Och ju mer kol2 som hamnar i
atmosfären, desto kraftigare blir växthuseffekten. Och
ju mer skogar som huggs ner, desto mer krymper utrymmet för naturen. Detta är två av de grundläggande
orsakerna till klimatkrisen och det nu pågående sjätte
massutdöendet3 av arter. Vi har helt enkelt förändrat
för mycket på för stora områden.

Fram till idag har vi människor i stor uträckning tillgodosett våra
behov genom att tränga undan naturen (röd pil) för att odla, anlägga
och bygga det vi för stunden vill ha.
Längst till vänster är naturen maximalt förändrad där vi ersatt natur
med städer, oljefält och öppna gruvor. I urskogen längst till höger är
naturen minimalt förändrad. I mitten syns åker, betesmark, kalhyggen
och plantager.
Hälften av all odlingsbar mark, över 5 miljarder hektar, är idag åker
och betesmark. I de knappt 4 miljarder hektar FN räknar som skog
ingår både kalhyggen och plantager. Endast omkring 0,8 miljarder
hektar urskog finns kvar. Resterande 3,1 miljarder hektar består av
mer eller mindre utarmade skogar, kalhyggen och plantager. Vi har
idag brett ut oss och förändrat så mycket att det bara finns rester av
orörd natur kvar.
12
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Träd är levande kollager som till hälften består av rent kol. En kubikmeter virke
motsvarar omkring 1 ton koldioxid. På ett kalhygge finns inga träd och därmed
inget kol, vilket gör kalhyggen och uppväxta plantager till i genomsnitt halvfulla
kollager, sett till det kol som finns lagrat över mark.

Fyrahundraårig tall,
Värmderåsens naturreservat
i Dalarna.
Kalhyggen tömmer skogens
kolförråd. I planteringen
till vänster är träden unga
och små. I skogen till höger
är träden gamla, grova
och höga. Där är de största
träden omkring fyrahundra
år, sjuttio centimeter grova
och tjugofem meter höga.
I planteringen till vänster
finns motsvarande omkring
50 ton koldioxid lagrat i
träden, i skogen till höger
över 300 ton.
13

1

Ekosystembaserat skogsbruk är ett samlingsnamn för
skogsbruk som arbetar med
naturen som förebild. För att
det skall fungera för så många
arter som möjligt är det av
avgörande betydelse att det
sker utifrån principerna för
prozessschutz. Se kapital 5.2
om hyggesfritt skogsbruk.

2

20GtCO2-e står för tjugo
miljarder ton koldioxidekvivalenter. Olika gaser bidrar
olika mycket till växthuseffekten. Metan har till exempel
omkring 20 gånger så stark
växthuseffekt som koldioxid. För att göra jämförelser,
beräkningar och ersättningsmodeller enklare har man valt
att använda koldioxid som
referens.

Nu finns ett sätt att både minska koldioxidhalten i
atmosfären och hejda pågående artutdöende. Det kallas
ekosystembaserat skogsbruk1. I september 2017 kom
rapporten Natural Climate Solutions som beskriver
hur det är möjligt att öka skogens kollager med över 20
GtCO2-e2 extra varje år, genom att ställa om skogsbruket och restaurera världens skogar och mossmarker.
20 GtCO2 motsvarar nästan hälften av hela världens
antropogena3 koldioxidutsläpp. Gör vi detta i kombination med att i närtid fasa ut fossila energikällor har
vi fortfarande en möjlighet att nå Parisavtalets 1,5
graders mål4.
Ekosystembaserat skogsbruk går att tillämpa överallt
där skog växer eller kan växa naturligt. Målet är att
den brukade skogen skall vara så lik en för platsen
naturlig skog som möjligt. Tillväxten skördas bland de
största träden på ett sådant sätt att skogen hela tiden
finns kvar.

Genom att ställa om skogsbruket ökar skogens kollager och naturen får möjlighet att komma tillbaka (grön pil). I kombination
med viss återbeskogning på åker och betesmark är det möjligt
att flytta hundratals miljarder ton koldioxid från atmosfären till
träden under kommande decennier.
Av den mat vi äter kommer över 60% av alla proteiner och över
80% av alla kolhydrater från bara 1,1 miljarder hektar i form
av spannmål, bönor, ris, majs, frukt och grönsaker. Genom att
halvera köttproduktionen och fördubbla växtodlingen skulle
vi få möjlighet att återplantera över 1 miljard hektar skog och
samtidigt producera nästan dubbelt så mycket mat som idag.

3

Antropogena utsläpp betyder utsläpp orsakade av
människor.

4

Parisavtalet anger att ansträngningar skall göras för
att hålla den globala medeltemperaturökningen under
1,5 grader Celsius, jämfört
med förindustriell nivå. Trots
Parisavtalet har utsläppen
hittills fortsatt öka.

Där plantagen slutar börjar
djungeln. Se plantagebild på
nästa sida. Trädet jag står
vid är ett par meter i diameter, över 40 meter högt och
innehåller motsvarande omkring 100 ton koldioxid.
14

Träden i teakplantagen är omkring 20-30 centimeter i diameter och 25 meter höga. Plantagen ligger i Panama och kommer att kalhuggas om cirka fem år.
I regnskogar finns det allra mesta kolet över mark, lagrat i
träd och växtlighet. I de boreala skogarna på norra halvklotet
finns det mesta kolet lagrat i marken, men även det påverkas
negativt av kalhyggen.
Kapitel 1 - Författarens tillägg inför andra tryckningen
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240-årig ek i norra Tyskland. Eken är närmare
fyrtio meter hög och en meter i diameter.

EKONOMISKA ASPEKTER AV ATT
STÄLLA OM SKOGSBRUKET
Målet är levande skogar på landskapsnivå med
gott om timmer och stora träd. Men de senaste
50 åren har vi huggit ner halva1 Sverige och
det finns mindre än 10 % skog äldre än 140
år. Eftersom det tar allt från hundra till flera
hundra år för träd att växa sig verkligt stora,
beroende på trädslag och växtplats, handlar den
närmaste tiden mycket om att hugga mindre
och låta skogarna växa till sig.
Ekonomiskt innebär det ett minskat kassaflöde
för skogsägaren tills skogen vuxit till sig. Samtidigt innebär omställning en möjlighet att varje
år öka kollagret med i storleksordningen femtio
till hundra miljoner ton koldioxid extra, bara i
den svenska skogen.
Att restaurera jordens skogsekosystem innebär
tyvärr ett streck i räkningen för de som tänkt
ersätta fossilenergi med bioenergi från skogen.
Men det är å andra sidan en tanke som inte är
möjlig ens i teorin. För även om allt virke som
avverkas i hela värden skulle gå till bioenergi,
skulle det räcka till att ersätta mindre än 10%
av all kol, olja och gas som idag används2.
Tills skogen vuxit till sig behöver vi hugga
mindre än idag. Om skogsbrukare3 som ställde
om fick ekonomisk ersättning4, skulle omställningen ske fort och i stor skala och vi skulle
kunna lämna över framväxande skogar i stället
för kalhyggen och plantager till kommande
generationer. För att långsiktigt kvalitetssäkra
skogsbruket behövs en uppdatering av skogsvårdslagen, så att endast skogsbruksmetoder
som uppfyller de globala hållbarhetsmålen5 är
godkända.
16
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1
I Sverige finns omkring 23 miljoner hektar produktiv skogsmark,
varav hälften har huggits ner de
senaste 50 åren.

2

2020 användes globalt omkring
175 PWh energi. 85% av den
var fossilenergi. Världens årliga
avverkning av rundvirke är omkring 2 miljarder kubikmeter, vars
energiinnehåll motsvarar omkring
10 PWh. Det motsvarar mindre än
en tiondel av all fossilenergi. PWh
står för petawattimmar, En PWh är
1 000 000 000 000 000 Wh.

Ekosystembaserat skogsbruk ger tillsammans med
skydd en unik möjlighet att restaurera jordens
skogsekosystem och samtidigt fortsätta med ett aktivt
skogsbruk, som har möjlighet att förse både oss och
kommande generationer med råvaror för att bygga hus,
tillverka kläder, batterier, mediciner och mycket annat.
Det som står i denna bok är tillräckligt för att börja
idag, resten är upp till oss.
Tillsammans formar vi framtiden.
Mikael Karlsson
Sörmland, 2021

3

Visst har dagens skogsbrukare
också ett ansvar. Men Sverige tömdes på timmer redan på 1800-talet
och beslut att börja anlägga plantager i stället för skogar togs på
statlig nivå för omkring hundra
år sedan. I stället för att leta efter
vem som bär skulden, låt oss ta
fram en lösning som ställer misstagen till rätta.

4

Klimatkompensation är ett sätt.
Dagens koldioxidskatt om ca 1,2
kronor per kilo koldioxid skulle
räcka mer än väl till både utbildning och ersättning för skogsbrukarna. Avgörande för att hejda
klimatkrisen är att en utfasning
av fossilenergi sker parallellt med
den klimatkompensation som sker,
annars skjuter vi bara problemet
framför oss.

5

Utdrag ur SDG 15.2, som alla FNs
193 medlemsländer skrivit under –
att till 2020 främja genomförandet
av hållbart brukande av alla typer
av skogar och återställa utarmade
skogar i hela världen.

300- till 400-åriga tallar i
Norrlands inland vid förra
sekelskiftet. Skogshögskolans
fotoarkiv, SLU Umeå.
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INLEDNING
Som liten var jag ofta ute skogen, täljde med min
morakniv, byggde kojor under grenarnas skydd och
klättrade högt upp i trädens kronor. Det var så fint
däruppe, mitt i ett hav av skimrande grönt. Fåglarnas
kvitter, lövens sus och skogens alla dofter. Jag är född
på västkusten och uppväxt på landet, strax söder om
Göteborg. Jag har alltid älskat skogen.
1

Hormoslyr var varunamnet
på ett växtbekämpningsmedel som användes inom
skogsbruket för att bekämpa
lövsly. Bekämpningsmedlet
förbjöds på 1970-talet efter en
uppmärksammad debatt om
miljögifter.

18

När jag fyllt sexton började jag arbeta i skogen tillsammans med min farfar. Han hade lärt sig skogsbruk på
1950- och 1960-talet, då skogsbruk var liktydigt med
kalhyggen, hormoslyr1 och granplanteringar i raka
rader. De skogar som fanns då höggs ner, våtmarker
dikades och lövträd bekämpades med gift. Naturen
var något som ansågs stå i vägen för ett effektivt och
rationellt skogsbruk. Mellan 1950–1975 kalhöggs över
fem miljoner hektar. Det motsvarar nästan en fjärdedel
av Sveriges skogsmark.

Kapitel 2 - Inledning

Som sextonåring började jag även att jaga tillsammans
med min morfar. Båda älskade vi naturen. Vi tog ofta
långa söndagspromenader i skogen med kokekaffe i
ryggsäcken. Nedpackat var även mormors hembakade
goda bröd, med skinka och pepparotsvisp på, jag kan
fortfarande minnas doften av kokekaffe och smaken
av hennes smörgåsar. Vårt gemensamma intresse för
jakt och våra söndagspromenader gjorde att jag fick
uppleva skogens och naturens rika variation, där både
ålder, trädslag och karaktär förändrades i takt med hur
landskapet varierade.
Vi gick längs bäckarna där al och ask växte, genom
bördiga ek- och bokskogar, upp på bergsknallar bland
enbuskar och mager tallskog med ljung och lavar.
Naturliga skogslandskap är fantastiskt variationsrika.
Jag lärde mig hur fort en skog kan skifta karaktär,
dels helt naturligt i takt med landskapets variation,
men även i samband med att jag klev över en fastighets-gräns. I ena steget stod jag i en blandskog, rik
på bärris och djurliv, i nästa steg befann jag mig i en
granplantering med enbart en brun matta av döda barr
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på backen. För så ser en granplantering på Västkusten
ofta ut. Det här gjorde att jag började fundera kring hur
mycket vi påverkat och förändrat naturen. Hur vårt
sätt att bedriva skogsbruk på många håll har omformat
hela landskap.
1

Att röja innebär att såga bort
mindre träd för att ge plats
åt de träd man vill ha kvar.
I detta fall var uppgiften att
såga bort 99 procent av alla
lövträd för att de planterade
granarna skulle få bättre
utrymme.

En dag vid eftermiddagskaffet, efter att jag och farfar
varit ute i skogen och röjt1 bort lövträd, för att skapa
nya granplantager, så frågade jag honom om skogsbruk
inte skulle kunna bedrivas på något annat sätt? Är vi
tvungna att göra kalhyggen och förvandla naturliga
blandskogar till trädplanteringar av gran och tall?
Han tittade bestämt på mig och sade med eftertryck:
”Kalhyggen är det enda rationella och därmed lönsamma sättet att bedriva skogsbruk – och det behöver du
förstå!”
Vad svarar man på det när man är 16 år? Där och då
svarade jag inget alls – men frågan lämnade mig inte.
En vårvinter i början på 2000-talet fick jag syn på en
artikel i tidningen Åter. Där hävdades att det mycket
väl gick att bedriva skogsbruk på andra sätt. Utan att
göra kalhyggen, och med högre lönsamhet. Det var just
högre lönsamhet som fångade mitt intresse. Om
det fanns andra sätt att bedriva skogsbruk, utan
kalhyggen och med bättre lönsamhet… ja, då skulle
huvudargumentet för att bedriva kalhyggesbruk falla.
Jag har aldrig hört någon skogsägare säga ”Jag vill så
väldigt gärna göra ett kalhygge och plantera gran!” Nej,
skälen som anges är oftast något skötselargument, eller
pengar. Men om det nu skulle var möjligt att bedriva
skogsbruk, med god lönsamhet, utan att hugga ner
skogen…?
Jag kontaktade artikelförfattaren och fick reda på att
artikeln baserades på en bok av Mats Hagner, professor
emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Jag ringde
Mats som meddelade att han skulle ha en kurs till

20
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våren, till vilken jag genast anmälde mig. Efter fullföljd
kurs i Naturkultur1 köpte jag hans lärobok och begav
mig ut i skogen hemma på gården för att omsätta teori i
praktik.

1

Naturkultur, en form av hyggesfritt skogsbruk, framtagen
av Mats Hagner.

Påföljande vinter planerade jag tillsammans med en
vän, som var och är en precis lika stor skogsentusiast
som jag, några hektar ungskog. Där markerade vi var
maskinerna skulle köra och vilka träd de skulle hugga,
nästan ned till minsta pinne. Det tog sin tid, för i en
ungskog som skall gallras för första gången kan det stå
femtusen träd per hektar. Nåväl, är man hängiven så är
man. Maskinerna kom, de markerade träden avverkades och kördes fram till närmsta bilväg. Maskinförarna
gjorde ett bra jobb, helt enligt plan.
Ungefär samtidigt hade jag kommit i kontakt med några
tyskar som tillämpande en annan form av hyggesfritt
skogsbruk. Nu föll det sig så att en av dem, Knut Sturm
som vid tillfället arbetade som skogskonsult bland
annat åt Lübeck stad, skulle på semester till Sverige.
Jag bjöd in honom att komma och titta på min nygjorda
gallring. Han tackade ja. När han kom gick vi ut i skogen jag så nogsamt planerat. Jag frågade honom inte så
lite stolt: Nå Knut, vad tycker du om min gallring?
”Well… too much light.” (För mycket ljus.)
”Vadå för mycket ljus, vad menar du?”
”Well… det är svårt att beskriva, men kom till
Tyskland, så skall jag visa dig.”
Lätt stukad, men med nyfikenheten väckt, tackade
jag ja. Första dagen i Tyskland begav vi oss till ett
skogsområde utanför Rostock. På väg till Forstamd,
det lokala skogskontoret, passerade vi en ung tallskog.
Träden stod så tätt att jag frågade honom: Knut, här
måste ni väl ha glömt att gallra? ”Nej”, blev det korta
svaret. När vi parkerat och gått ut i några ungskogar
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tyckte jag att där såg förskräckligt ut. Oröjt, snårigt och
fullt med sneda, krokiga och dåliga träd. Jag frågade
återigen, här måste ni ha missat att röja? Åter svarade
han bara ”nej”.

”Men det kan i vart fall inte vara lönsamt att bedriva skogsbruk så här?”
”Tvärtom, detta är en av våra mest
lönsamma skogar.”

Jag förstod ingenting – hur kunde en seriös, prisbelönt
och erfaren skogsman sköta sina skogar så här? Det såg
ju hemskt ut!

Jag hade svårt att tro honom. Men
när han visat mig skogsbruksplanerna
som beskrev hur mycket skogen växte,
vad träden kostade att avverka och
vad de fick betalt, ja då var det bara
att konstatera att skogen inte bara var
otroligt vacker. Den var även värdefull
och riktigt, riktigt lönsam. Där och
då förstod jag också att det var något
vi glömt bort i Sverige. Det går att
bedriva lönsamt skogsbruk, utan att
göra kalhyggen.

”Bry dig inte om att titta på alla de träd som du inte
tycker om. Titta i stället efter hur många träd du ser
som är friska, raka och av god kvalitet.”
När jag gjorde det upptäckte jag att det fanns riktigt
gott om fina träd. De stod där med några meters mellanrum, med kraftiga stammar och fulla av liv. Tidigare
hade jag bara sett allt som var ”fel”. Nu upptäckte jag
att där även fanns gott om fina träd, förvånansvärt
många dessutom. Omkring tusen fina träd per hektar,
vilket är mer än nog.
Han förklarade vidare att i detta skede lät de träden
självgallras, vilket innebär att de mest livskraftiga
träden tar över, medan de andra sakta men säkert
tynar bort. Detta är en process som sker helt naturligt.
Samtidigt skapas stora mängder död ved, som dels är
en av förutsättningarna för ett rikt djur- och växtliv
och dels i takt med att den förmultnar blir till mull och
näring för de träd som står kvar.

För att förstå hur Sveriges skogsbruk
och skogssituation hamnat där vi
befinner oss idag behöver vi göra en
historisk återblick.

Följande dag besökte vi en stor ek-, bok- och lönnblandskog. Den var så vacker att det var en i det närmaste
religiös upplevelse.
”Detta måste väl ändå vara ett naturreservat”, frågade
jag Knut.
”Nej”, svarade han.
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BAKGRUND
Skogen har i alla tider haft stor betydelse för oss
människor. Den har varit som ett tillsynes oändligt
skafferi som exempelvis erbjudit bränsle, byggmaterial,
bär, svamp och vilt. Skogshistoriska sällskapet erbjuder
mycket läsning för den som vill.
I början på 1800-talet fanns det på många håll i Sverige
fortfarande gott om skog. Regionala undantag fanns,
som i Bergslagen där gruvnäringen på många håll hade
gått hårt åt skogen. Järnframställning är energikrävande. Innan el, gas och olja började användas var det ved
och träkol som gällde. Även delar av Västkusten var
helt avskogade (bild 1).

Bild 1. Ljunghed i Fjärås Socken, Halland. Bild tagen kring
förra sekelskiftet. När skogen var borta tog ljungen över.
Naturlig trädföryngring kom, men fick sällan chans att växa
upp då marken användes till bete. Boskap gick vid denna tid
fritt i landskapet och åt upp trädplantorna så fort de stuckit
upp sina blad ovanför ljungen. Ljunghedarna brändes även
med jämna mellanrum i syfte att förbättra betet.
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Träden hade gått åt till skeppsbyggnad, till fiskeindustrin1 och som bränsle till vårdkasar, dåtidens
vedeldade fyrar.
Under 1800-talet ökade avverkningarna i takt med att
industrialiseringen tog fart i Europa. ”Timmerfronten”
kallas den avverkningsvåg som drog fram över Sverige
och som pågick ända fram till början av 1900-talet.
Först föll de grova träden längs Västkusten, i de områden det ännu fanns skog kvar.
Därefter drog avverkningarna vidare söderut, rundade
Skåne och fortsatte sedan upp längs Östkusten, vidare
längs Norrlandskusten, för att till sist välla in över
Norrlands inland.
Vid den här tiden bedrevs skogsbruk ofta som plockhuggning2 och de stora volymerna gick till sågverksindustrin. Omkring 1870 var Sverige världens största
exportör av sågade produkter. Så gott som allt virke
hämtades då i de norrländska skogarna eftersom det
var där det fortfarande fanns stora träd kvar. De grova
träden höggs och de mindre lämnades kvar. Problemet
var att man inte väntade tillräckligt länge innan nästa
avverkning, vilket gjorde att de klenare träden som
lämnades inte hann växa till sig, något som kan ta både
två och tre hundra år i Norrland. Istället kom man
tillbaka igen och igen, tills det ofta bara fanns små,
sneda eller oönskade träd kvar (Josefsson & Östlund
2011). Plockhuggning, eller dimensionshuggning som
det även kallas, fick dåligt rykte. Det verkliga problemet var inte plockhuggning, utan överutnyttjande.
Man avverkade helt enkelt mer virke än vad som växte
fram. Situationen förvärrades av att man hade djuren
på skogen. Detta gjorde att den naturliga föryngringen
som kom ofta inte hade någon chans att växa upp till
träd.
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I tidskriften Populär
Historia står 15 mars 2001
följande rubrik att läsa:
”Sillen gjorde Bohuslän till
Klondyke” (Jansson 2001).
I slutet av 1700-talet fångades,
saltades och kokades nämligen
enorma mängder sill. Omkring
tre gånger så mycket som idag.
Till detta åtgick både ved för
att koka tran och virke för att
bygga båtar och silltunnor.

1

2

Plockhuggning innebär att
hugga en del träd, i stället för
alla.
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1

Alnön ligger utanför
Sundsvall och är Sveriges
sextonde största ö.
Under den tidsepok som
timmer flottades hade
Alnön ett idealiskt läge
mellan Indalsälven och
Ljungan. Som mest var
sexton sågar i gång samtidigt.

Under 1800-talet och början av 1900-talet blomstrade
sågverksindustrin. I samma takt som träden föll, växte
sågverksindustrin fram. 1873 skrev diktaren Elias
Sehlstedt en vers när han blickade ut mot Alnön1 i
solnedgången: ”Och hela hamnen som en spegel låg
~ Och såg vid såg jag såg hvarthelst jag såg.” (Citerat i
Spång 2012)
Han var imponerad av Sundsvalls storstadsliv,
pengar och lyx. Elias upplevde ändå bara början av
sågverksepokens blomstringstid. Trettio år senare
fanns dubbelt så många ångsågar i drift ute på Alnön
som när han skrev sina berömda rader. 1903 fick
Sverige sin första mer moderna skogsvårdslag. Man
hade insett att skogsbruket behövde regleras för att
trygga framtida virkesförsörjning. Det var en så kallad
återväxtlag som föreskrev att den som avverkade skog
var skyldig att anlägga ny skog genom sådd, plantering
eller naturlig föryngring.
Under första delen av 1900-talet vände utvecklingen för
sågverksindustrin, då de stora skogarna började ta slut.
På 1930-talet målar skalden och sågverksarbetaren
Karl Östman upp en helt annan bild av Alnön än den
blomstrande bild Elias Sehlstedt beskrivit bara femtio
år tidigare. Sundsvalls tidning hade på 1930-talet
en artikelserie med rubriken De döda sågverken på
Alnön. I artikelserien återvänder Karl Östman till
sågverken ute på Alnön där han en gång varit verksam
som sågverksarbetare. Nu låg sågarna övergivna och
igenvuxna.
”Så kommer han ner till stranden, anläggningsområdet, nu till stor del övervuxet av albuskar
och en grupp vinkelformigt utplanterade granar,
som gör det skrämmande intrycket av en spetsgård
vid de Besche’s gamla herrgårdsvilla längre
bort. Han ser upprivna kajer med ribbfyllningen
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inunder, där brädgården varit, och trasigt tegel
ligger på rus i högar på ett ställe.” (Citerat i Spång
2012)
Så här i efterhand kan vi konstatera att skogsvårdslagen kom för sent. År 1903 var redan stora delar av
Sverige tömt på timmer. Vidare reglerade lagen endast
att avverkad skog skulle föryngras. Alltså att det skulle
planteras, sås, eller på det sätt som behövdes ordnas
så att en naturlig föryngring ägde rum. Det man inte
verkar ha tänkt på (eller kanske inte ville tänka på)
var att de grova träd man avverkade var upp till flera
hundra år gamla (bild 2). Så även om det planterats nya
träd, skulle det ta flera hundra år innan det åter fanns
lika grovt timmer i Norrland.
Bild 2. Tallstubbe, Rävdalen

Samtidigt som det grova timret var på väg att
ta slut började en ny pappersindustri växa fram.
Lump1 hade länge varit den råvara man använt för
papperstillverkning.
I takt med en ökande efterfrågan blev det brist på lump.
Detta gjorde att man så småningom började experimentera med andra material för papperstillverkning, som
till exempel trämassa. I mitten på 1800-talet började
övergången från lump till trämassa för framställning
av papper. Mot slutet av 1800-talet fick Sverige sitt
första pappersbruk som kunde göra pappersmassa
med enbart träd som råvara. Detta gjorde att de klena
träd som tidigare bara varit av intresse för ved eller
kolframställning fick en helt ny marknad. I takt med en
framväxande pappersindustri fanns det nu avsättning
för allt större volymer klenvirke. De mindre träden
som inte dög till timmer blev en åtråvärd råvara för
papperstillverkning.

1

Lump är slitna och
kasserade textilier av
bomull, ull, lin, jute och
hampa.

1948 kom nästa skogsvårdslag som utöver återväxtskyldigheten bland annat föreskrev lägsta tillåtna
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slutavverkningsåldrar, alltså när en plantering tidigast
får kalhuggas. Tidigare hade detta inte behövt regleras,
då ungskogar inte var kommersiellt intressanta för
sågverksindustrin. Men nu fanns pappersindustrin som
gärna använde sig av mindre träd.
Det var vid denna tidpunkt kalhyggesbruket fick sitt
breda genomslag. Vissa menar att det var för att få
fart på produktionen. Andra menar att det var för att
komma åt de sista träden. Fakta visar följande: När
väl industrin lärt sig framställa pappersmassa av trä
gick det fort. Från att den första fabriken stod klar
omkring 1870 växte fabrikerna fram i en sådan takt att
de i början på 1900-talet producerade över en miljon
ton pappersmassa per år. Sedan dess har produktionen
fortsatt att öka i samma takt som våra skogar avverkats och ersatts av tall- och granplanteringar. Sedan
1913 har produktionen av pappersmassa i Sverige
tiodubblats, och den absoluta merparten av råvaran,
omkring 90 procent, huggs i Sverige.
1979 kom den hittills mest detaljreglerande skogsvårdslagen. Här tillkom nu även en skyldighet att
röja och gallra, samt att kalhugga lågproducerande
skogar, för att därefter plantera. Här föreskrevs i detalj
vilka återväxtmetoder och vilka trädslag som skulle
användas på olika marktyper. Det gemensamma för
dessa skogsvårdslagar var att de fokuserade på att öka
produktionen av gran och tall.

Bild 2. Tallstubbe, Rävdalen, Gällivare 2017. Stubben
på bilden är cirka 50 centimeter grov. De unga
tallarna vid sidan har ett par hundra år kvar att
växa innan de vuxit sig lika stora som den tall var,
som stubben kommer ifrån.
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1993 fick skogsvårdslagen sin nuvarande form. Miljö
och produktion deklarerades som två jämställda mål.
I denna lag togs även en rad detaljregleringar för
skogsbruket bort och de nya ledorden blev frihet under
ansvar1.
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Den 1a maj 2011 sände
Kaliber i Sveriges Radio P1
programmet Frihet utan
ansvar. I programbeskrivning
står: Svenska skogsföretag
skövlar skog som enligt lag
ska lämnas orörd.
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NUTID
Ända sedan kalhyggesbruk slog igenom på 50-talet har
kalhyggen med påföljande plantering varit det dominerande sättet att bedriva skogsbruk. Mätt i kubikmeter
har den svenska modellen med kalhyggen, markberedning, gran- och tallplantering varit en framgångssaga.
Sedan 1925 har volymen virke i Sverige fördubblats.
Mätt i skönhet och biologisk mångfald är det en
katastrof. Mångfald har ersatts med enfald i samma
takt som blandskogarna huggits ned och trädplantager
anlagts (Larsson (red.) 2011, s. 13).
I skogsdebatten förekommer idag ofta uttalanden som
”vi har aldrig haft så mycket skog som idag”. För den
som studerar kartor och litteratur framgår det snart
att detta påstående med råge kvalar in som alternativa
fakta. Ordet ”aldrig” refererar nämligen till mitten på
1920-talet, det historiska lågvattenmärket vad gäller
hur mycket virke som funnits i vårt land under modern
tid. Lars Östlund, professor i skogshistoria, har studerat källor från åren kring 1870, från bland annat Orsa
besparingsskogar, Hamra kronopark samt en skogsutredning gjord över Norrlandslänen. Lars Östlund fann
att det vid denna tidpunkt fanns ett betydligt större
virkesförråd än idag. Samma resultat fick han när han
studerade data från början av 1800-talet (Josefsson &
Östlund 2011; Linder & Östlund 1998).
Bara de senaste femtio åren har vi huggit ner mer än
hälften av Sveriges skogar (SLU 2017, s. 79). När jag
frågade en bonde från Norrland hur lång tid det tar
innan en tall växt upp till redigt timmer igen efter att
man gjort ett kalhygge, så sa han ”Tja…, de vet vi int
än”.
Det kommer att ta många hundra år innan skogarna i
Norrland återhämtat sig till det de en gång var (bild 3).
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Bild 3. Äldre talldominerad skog i Norrlands inland vid förra sekelskiftet. 300- till
400-åriga tallar dominerar. Skogshögskolans fotoarkiv, SLU Umeå
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Uttalandet ”Vi har aldrig haft så mycket skog som
vi har idag” kan inte kallas något annat än en grov
historieförvanskning.

Bild 4. Första maj-firande mindre flugsnappare
möts av följande budskap: Er gammelskog är under
uppbyggnad. Välkomna åter om 200 år.

Vidare kan de gran- och tallplanteringar som idag
täcker Sverige knappast kallas skog. Skillnaden mellan
en skog och en gran- eller tallplantering är enorm
(Eide (red.) 2014, s. 16–17). Den är ungefär lika stor
som skillnaden mellan en sjö och en simbassäng. En
sjö är en del av det naturliga ekosystemet. En sjö utgör
en sötvattensreserv och hem för tusentals arter. En
simbassäng duger för en simtur.

1

Även om Sverige var täckt
av inlandsis för tio tusen år
sedan, har de djur och det
skogsekosystem som vandrade
in efter att isen drog sig tillbaka många miljoner, ja faktiskt
miljarder år av evolutionär
utveckling bakom sig.

2
Trakthyggesbruk är detsamma som kalhyggesbruk.

En skog består av olika trädslag, i olika åldrar och av
olika storlekar. Det är en variationsrik sammansättning där en mångfald av djur och växter haft sitt hem
i miljontals1 år. En trädplantering är träd av en sort,
i en storlek och en ålder. Trädplanteringar duger för
att producera timmer och massaved. Men som hem till
naturens alla djur och växter duger en trädplantering
eller ett kalhygge föga (bild 4), något Artdatabankens
rapport Tillståndet i skogen understryker: ”Den bakomliggande anledningen till att många skogsarter är
hotade är att det svenska skogslandskapet sedan
mitten av 1900-talet storskaligt omvandlats av trakthyggesbruk”2 (Larsson (red.) 2011, s. 13).
När vi hugger ner en skog och omvandlar den till en
trädplantering hugger vi bokstavlig talat bort de fysiska
förutsättningarna för biologisk mångfald i skogen.
När vi gör ett kalhygge river vi både tak och väggar i
naturens vardagsrum. Inte ens golvet lämnar vi kvar,
då omkring 80 procent av all skogsmark idag rivs upp,
(bild 5) med så kallad markberedning (Skogsstyrelsen
2016c, s. 8).
På dagens kalhyggen lämnas ofta enstaka träd och avkapade högstubbar (bild 6 nästa uppslag). En högstubbe
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Bild 5. Markberedning, eller scarification som det heter på engelska, görs på omkring 80 procent
av alla kalhyggen. Bilden visar en markberedningsmaskin under arbete.
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är ett träd som kapats på mitten, något man gör för att
skapa död ved. Att kalla dessa högstubbar och enstaka
träd som lämnas kvar för ”generell naturhänsyn” är
ungefär som att någon skulle komma hem till dig, riva
ner och köra bort 99 procent av ditt hus, men spara
några delar av en vägg här, en bit av ett golv där, samt
lämna några utspridda bjälkar och kalla dem generell
människohänsyn. Tilläggas bör att kalhyggen inte
längre kallas kalhygge, utan föryngringsavverkning.

34

Bild 6. Kalhygge i enlighet med
2017 års svensk skogsbruksstandard. Kvarlämnade träd
kallas för ”generell naturhänsyn”.
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Utöver att lämna några utspridda träd skyddas
omkring fem procent av skogen långsiktigt. Om du bor
på en gata där det finns tjugo hus kommer alltså nitton
av husen att rivas. Bara ett hus kommer att sparas, av
generell människohänsyn.
Från krigsdrabbade områden där hela städer bombats
i bitar flyr människor för att söka skydd. Men för
naturens alla växter och djur finns snart ingenstans
att fly. Över 80 procent av våra skogar har huggits
ner och omvandlats till virkesåkrar, bara de senaste
hundratjugo åren. Vissa av dem till och med två gånger
om. Lika lite som en simbassäng kan ersätta en sjö, kan
en trädplantering ersätta en skog.
Att läget är akut bekräftas av rapporten Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus 2013 (Eide
(red.) 2014, s. 16–17). Där konstateras att ingen av våra
skogliga naturtyper har gynnsam bevarandestatus där
skogsbruk bedrivs. Den enda skogliga naturtyp som har
gynnsam bevarandestatus är fjällbjörkskog. För det är
den enda naturtyp där kalhyggen inte har tillåtits. Det
som idag kallas generell naturhänsyn är inget annat än
ett hån. Både mot naturen och mot de människor som
bor där det kalhuggs.
Nu kanske du som läser detta bor i eller nära en större
stad. Där ser det på många håll idag ofta riktigt fint
ut. Du kanske till och med tycker att skogsbruk som
det bedrivs idag ser ganska bra ut? Jag har även
mött människor som tycker att ett kalhygge kan vara
vackert. Om det är så, kanske du undrar varför du skall
bry dig om att någon udda skalbagge eller svampar du
aldrig hört talas om och än mindre sett, håller på att
försvinna? För vi avverkar ju mindre än vad det växer,
och skogsbruket blir allt bättre på att göra snygga kalhyggen. Så varför bry sig om hur skogsbruket bedrivs?
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Varje organism, svamp, insekt och lav utgör en del av
en helhet. Att någon enstaka svamp eller skalbagge
försvinner, behöver inte betyda så mycket. Arter dör ut
och nya uppstår, det är en naturlig del av evolutionen.
Men idag beskriver forskare hur artutrotningen går
tusen gånger fortare än vad som är normalt. Tillsammans blir då alla arter som försvinner en alarmerande
signal om att något är grundläggande fel. Tänk dig ett
upprättstående pussel där varje pusselbit är en art.
Ibland försvinner en bit, det är en art som dör ut. Med
tiden fylls detta hål i regel med hjälp av evolutionen,
av en annan art som funnit sin nisch. Detta ger en grov
bild av hur ekologin normalt fungerar.
Men det vi idag upplever är att tusentals bitar tas bort,
i stort sett på en enda gång. De gapande hålen i livets
väv börjar bli väldigt många. Hur länge kan pusslet
fortsätta att stå upprätt innan det faller ihop? Biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens
resiliens1. Naturens förmåga att återhämta sig efter
naturkatastrofer är idag kraftigt försämrad. Det visar
de omfattande skadorna som stormen Gudrun orsakade
och de senaste årens utbrott av granbarkborreangrepp.
Även FN-rapport Millennium Ecosystem Assessment
beskriver detta (Millennium Ecosystem Assessment,
2005).

1

Resiliens betyder förmåga
att stå emot och återhämta sig
från störningar.

Friska skogar med en rik och varierad biologisk
mångfald utgör själva grunden för en lång rad ekosystemtjänster som vi människor är helt beroende av.
Ordet ekosystemtjänster har blivit lite av ett modeord,
men vad det i grund och botten handlar om är naturens
gåvor till oss. Gåvor vi så lätt tar för givna. I varje fall
så länge de finns kvar.
En skog hjälper både till att rena luften och producerar
syre. Den binder in kol och hjälper till att både skydda
och bidra till skapandet av nytt grundvatten. Den
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motverkar ras och minskar risken för översvämningar.
Sist men inte minst erbjuder skogarna i världen hem åt
så mycket som åttio procent av hela jordens biologiska
mångfald som lever på land. Allt detta är exempel på
ekosystemtjänster en skog så generöst erbjuder oss att
ta del av. Det kan varken ett kalhygge eller en plantage
erbjuda.
Kalhyggesbruk fokuserar på en enda ekosystemtjänst:
virkesproduktion. För den biologiska mångfalden är
det förödande. Även ur klimatperspektiv är kalhyggen
ett problem. När en skog huggs ner blottläggs marken
vilket gör att fältskiktet förändras, alltså vilka växter
som växer på marken. Det tillsammans med att nedbrytningen i marken accelererar gör att omkring fem
miljoner ton kol per år läcker ut, bara i Sverige (Amiro
m.fl. 2010; Bergeon m.fl. 2008). Det är nästan lika
mycket som de samlade utsläppen från hela Sveriges
transportsektor.
Sedan industrirevolutionen tog fart för omkring 200 år
sedan har mänskligheten bränt ljuset i båda ändarna.
Mätt i kubikmeter virke har det svenska skogsbruket
sedan 1920-talet varit en framgångssaga. Men så fort
vi vidgar perspektivet och väger in miljö övergår framgångssagan till något av en ekologisk mardröm.

Både teknik och kemi kan vara helt fantastiskt. Men de
behöver användas med omdöme och kunskap, annars
barkar det bokstavligt talat åt hoppsan. På 1960-talet
kom Rachel Carsons bok Tyst vår och med den väckte
hon en hel nation. Hennes larmsignal följdes inom
några år av ett amerikanskt totalförbud för DDT.
Mitt mål med denna bok är att bidra till att väcka
samma medvetenhet kring det akuta tillstånd som
råder i många av världens skogar, inte minst i Sveriges.
Att det är akut har både forskare, biologer och naturvårdsorganisationer vetat länge. Detta är skälet till att
det höjs allt starkare röster för att skydda våra skogar
från skogsbruk. Men det är inte skogsbruk i sig som är
problemet, utan hur, var och i vilken omfattning det
bedrivs. Att skydda skogar är viktigt. Men när skyddade skogar omges av kalhyggen blir reservaten till
små gröna öar där naturen och djuren blir strandade
likt skeppsbrutna på en öde ö, utan möjlighet att ta
sig därifrån. När sedan kalhygget görs till en plantage
förseglas förödelsen (bild 7).

Bild 7. Fyrtioårig granplantage, norra Halland.
Omkring 2015 höggs granplantagen ner, markbereddes
och planterades på nytt med
gran.

Hur kommer det sig då att ett skogsbruk som bara har
fokus på virkesproduktion och har så många negativa
sidor kunnat få så starkt fotfäste? När kalhyggesbruket
slog igenom var det en annan tid och ett helt annat
samhälle. Femtiotalet var årtiondet då allt var möjligt
och den nya tekniken var lösningen för att nå målen. Vi
var på väg att åka till månen och med DDT sågs bara
möjligheter. ”DDT is good for me” (DDT är bra för mig)
är en slogan som lanserades tillsammans med en bild
av en sjungande husmor, hund, ko, tupp, potatis och ett
äpple, av kemiföretaget Killing Salt Chemicals redan
under 1940-talet.
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Med denna bok vill jag dock mer än bara beskriva
problemen. Jag vill även visa på en konkret väg framåt.
För naturen kan läka, bara vi ger den utrymme.
Tiotusentals unga ek- och bokplantor växer fram under
de stora lövträden (bild 8). De unga plantorna kan anas
som en skir ljusgrön matta. Till höger om gärdesgården
skymtar granplantagen, där består mattan av mossa
och bruna barr.
Granplantagen till höger är ett resultat av hårt arbete
och investeringar. Bok- och ekskogen till höger är vad
som här kommer naturligt, när naturen själv får välja
(bild 9 nästa uppslag).

Bild 8. Hundraårig ek- och
bokblandskog, norra Halland

Bild 9. Nästa uppslag. Till
vänster naturlig bok- och ekblandskog. Till höger anlagd
granplantage. Lygnens norra
strand, Halland.
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1

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.

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.

1

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.

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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1

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?
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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.

1

Fördelar som uppstår redan
på kort sikt är bland annat
ökad kolinlagring, bevarad
och/eller ökande biologisk
mångfald, ökade rekreationsvärden och minskat näringsläckage.
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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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1

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.

2

PNV är från början ett
engelskt uttryck, Potential
Natural Vegetation

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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KONSTEN ATT LÄSA ETT LANDSKAP
Hur ser naturliga skogar ut där du själv bor? Som
bilderna i föregående kapitel visade varierar skogens
naturliga sammansättning i samspel med klimat, jorddjup, vatten- och näringstillgång. I takt med att du lär
dig mer om hur olika faktorer påverkar skogen kommer
du att kunna läsa naturen som en öppen bok.
Sverige är ett avlångt land, över etthundrafemtio mil
från norr till söder. Sätter du dig i bilen i Ystad för
att köra till Kiruna tar det tjugo timmar, om du kör
non-stop. Kör du tjugo timmar söderut kan du komma
ända till Rom. Skog finns i hela Sverige ända upp till
trädgränsen i fjällen, där klimatet är för kärvt. Dessa
skogar rymmer naturligt sett mycket stora variationer.
I takt med att du färdas genom landskapet förändras
förutsättningarna. En norrländsk skog skiljer sig stort
mellan kust och fjäll och en skånsk bokskog är ytterligare något helt annat. Studeras kartor och litteratur
över Sveriges natur börjar det strax växa fram en
gräns mellan norr och söder. Denna gräns kallas Limes
Norrlandicus och sträcker sig från Värmland i väster
till Gästrikland i öster (bild 26). Limes Norrlandicus
beskrivs bland annat av geologen Lennart von Post som
den biologiska Norrlandsgränsen. Den letar sig fram
genom landskapet mellan den höglänta Norrlandsterrängen och de låglänta landskapen strax norr om de
stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren.
Lennart von Post menade att Limes Norrlandicus är
den skarpaste och kanske också den mest betydelsefulla
naturgeografiska gränslinje som Sverige hyser.
Bild 26. Den gröna linjen
visar var Limes Norrlandicus
går.
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Söder om Limes Norrlandicus är lövblandskogarnas
naturliga hemvist. Ju längre söderut vi kommer desto
starkare blir ekens, bokens, askens och de andra
ädellövträdens1 ställning. Granen förekommer naturligt
ända ner till norra Skåne, även om dess starkaste fäste
finns i norr. Tallen förekommer naturligt i hela landet.

Till ädellöv räknas enligt
hävd ek, bok, avenbok, ask,
alm, körsbär, lind och lönn.

Redan utifrån detta går det att göra en första grov
uppskattning av hur en naturlig skog ser ut där du bor.
Söder om Limes Norrlandicus är det lövskogar som
naturligt dominerar på bördigare marker. På halvmagra marker hänger granen med en bra bit söderut, och
tallen hela vägen.
Norr om Limes Norrlandicus har gran sitt starkaste
fäste. Tall och lövträd kommer ofta rikligt efter störningar. Med tiden blir skogen på många håll alltmer
grandominerad, utom på magra marker, där tallen
breder ut sig.
Några trädslag har specialiserat sig på extrema
förhållanden. Alen älskar verkligt blöta och näringsrika
marker och tallen kan växa på mycket näringsfattiga
marker. Faktiskt både där det är mycket blött, som i
kanten på en mosse och där det är extremt torrt, som
uppe på ett berg. Även om tallen på dessa marker
sällan blir särskilt stor.
Mycket grovt kan Sveriges skogar delas in i tre zoner.
Boreal, boreonemoral och nemoral zon (bild 27). Den
boreala täcker hela norra och större delen av mellersta
Sverige vilket gör att den ibland delas in i tre underavdelningar; nordlig boreal, mellan boreal och sydlig
boreal.

Norr om Limes Norrlandicus är de stora barrblandskogarnas, fjällbjörkens och de vidsträckta myrarnas
hemvist.
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En ekograf är en sorts karta över vilka skogstyper som
naturligt växer fram med tiden (Påhlsson (red) 1994,
s. 119). Alltså hur en skog ser ut när den varit skog en
längre tid utan större störningar. Med längre tid menas
här några hundra år.
Efter en störning som brand, stormfällning eller
kalhygge blir det ett överflöd av ljus på marken. Först
på plats kommer ofta gräs, örter och hallon. Därefter
är trädslag som björk, asp, rönn och tall bland de första
att börja växa. Alla är de ljusälskare, specialister på att
snabbt etablera sig och börja växa där gott om ljus och
utrymme erbjuds. Dessa benämns pionjära trädslag.
Ordet pionjär kommer från latinets primarius och
betyder först i ordningen.
I takt med att tiden går och träden växer till sig blir
skogen allt tätare. Detta leder till att mindre ljus når
ner till marken. Detta gröna halvmörker bjuder för lite
ljus för att nya ljusälskande trädslag ska börja gro, men
är precis rätt miljö för de sekundära trädslagen som
bok (endast i södra Sverige) och gran med flera. Ordet
sekundär kommer från latinets secundus och betyder
den andra.
Trädslagssammansättningen på en plats kan variera
ganska mycket även i en mogen skog, där det varit skog
en längre tid. Mindre luckor som bildas i en skog kan
släppa ner tillräckligt med ljus för att pionjära trädslag
skall kunna börja gro. Mindre luckor kan exempelvis
bildas efter att några träd blåst, eller huggits ner.
Hur en naturlig skog ser ut och vilka trädslag som växer där förändras alltså med tiden. Skogslandskap som
är många hundra år gamla blir en mosaik av pionjära
och sekundära trädslag.
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Naturen är komplex och under vissa förhållanden kan
typiska pionjärer uppträda även som sekundära trädslag. Detta gäller exempelvis tallen. På magra marker
kan tallen uppträda både som pionjär och sekundär.
Tallen är både först på plats och behåller sedan sin
position genom att dessutom komma som stark tvåa. När
marken är tillräckligt mager är tallen därmed vinnare
både som pionjär och sekundär. På motsvarande sätt tar
björk över efter björk i Norrlands fjällbjörkskogar.
Eken kan längst i söder uppträda som utpräglad pionjär
på marker där boken med tiden tar över. Lite längre
norrut men fortfarande söder om Limes Norrlandicus,
präglar eken skogsbilden på bättre marker även över
tid. Naturens mångfald och komplexitet är fascinerande.
Det är på något sätt befriande att den inte låter sig
exakt mätas, kontrolleras och placeras i på förhand
definierade fack. Detta är ett av skälen till att minimal
interferens är helt centralt. Genom minimal interferens
skyddar och bevarar vi även det vi ännu inte känner
till. Människans bristande kunskaper om naturens
komplexitet har straffat sig gång på gång. Ett nytt
skogsbruk behöver därför följa försiktighetsprincipen.
Med hjälp av en ekograf för det aktuella området
går det att med tämligen god precision avgöra vilka
trädslag som naturligt trivs på en mark utifrån klimat,
jorddjup, vatten- och näringstillgång.
Dessutom är det inte avgörande att pricka helt rätt, för
naturen jobbar redan dygnet runt, året runt mot det
som är det för platsen naturliga. Facit kommer med
tiden. Det viktiga är att börja jobba med, i stället för
mot, naturen.

Kapitel 5.3 - Konsten att läsa ett landskap

67

Vilka trädslagskombinationer som exakt kommer att
växa fram går faktiskt inte att säga i dag, då det bland
annat beror på hur klimatet kommer att förändras.
Ekograferna som här följer är riktningsvisare, som
grova kartor över vilken typ av skog som är naturlig
inom en region i förhållande till vatten- och näringstillgång (bild 28, 29 och 30).
Principen för de olika ekograferna är densamma. I
botten är det blött och i toppen är det torrt. Till höger är
det magert, ont om näring. Till vänster är det rikt, dvs
gott om näring.
Nere till vänster är det således både blött och näringsrikt, som det är i ett alkärr. Nere till höger är det blött
och magert, som det är ute på en myr. Här växer både
tall och björk, men inte ens de kan här bli särskilt stora.
Dock kan de bli mycket gamla.
Uppe till höger är det så torrt och magert att endast
tallen växer, tillsammans med mossor och lavar. I
svackor och sprickor där mossa, löv och barr genom åren
byggt upp ett mullskikt kan ljungen växa. Här kan även
en och annan björk optimistiskt börja växa. Björken är
dock på förhand dömd att gå under, långt innan den
hunnit växa sig stor. En torr sommar går det att se hur
björkarna här börjar gulna redan i juli. Håller torkan i
sig vissnar snart löven och trädet tar stor skada, eller
dör. Men för var gång en björk dör bidrar den med organiskt material (död ved) till att skapa ny jord. Därmed
förbättras förutsättningarna för hur långt kommande
optimister kan växa, innan även de dör.

Bild 28. Ekograf över naturliga skogstyper
i den boreala zonen, utanför fjälltrakterna

Den döda veden uppskattas av insekter som i sin tur
utgör föda för fåglar. Sett till livet i skogen kan ett
försök att börja växa egentligen aldrig misslyckas. Dör
trädet på vägen skapas död ved. ”Död ved lever”, är ett
utryck bland biologer. Död ved innehåller ofta mångfalt
mer liv än levande ved, då en stor mängd organismer
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Bild 29. Ekograf över naturliga skogstyper i den boreonemorala zonen av
mossrik tallsskog?
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Bild 30. Ekograf över naturliga skogstyper i den nemorala zonen.
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lever på, i och av död ved. Genom att jordlaget för varje
försök hela tiden byggs upp om än aldrig så lite, så
kommer björken som art ett steg närmare att lyckas.
En dag blir även den kargaste klippa bördig, bara
jorden får ligga kvar.

Bild 31.

Uppe till vänster är det näringsrikt och torrt, en ovanlig
kombination som förekommer endast på ett fåtal
kalkrika marker.
I mitten på ekografen kan du stöta på så gott som alla
i regionen förekommande trädslag. Under tidens gång
har evolutionen vaskat fram den kombination av arter
som är bäst specialiserad för varje plats, som bäst kan
ta tillvara dess specifika förutsättningar och stå emot
dess påfrestningar.
För att få en bild av de klimatmässiga förutsättningarna kan du titta på Svensk trädgårds zonkarta
över Sverige som kan sägas utgöra en grov ”summa
summarum”-karta över hur gynnsamt klimatet är i
en viss region (bild 31). Zonkartan publicerades första
gången 1910 och togs fram av Sveriges Pomologiska
Förening för att klassificera hur gynnsam en region var
för odling av fruktträd. Kartan hade då fyra zoner. Den
ombearbetades senare till åtta zoner och kom också att
innefatta en lång rad andra vedartade växter. Limes
Norrlandicus går ungefär fram i gränstrakterna mellan
zon IV och V.
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Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU har en webb-baserad
tjänst kallad MarkInfo där klimatrelaterade data presenteras. Där finns uppgifter om årsmedeltemperaturer
sommar och vinter, (bild 32, 33) årsmedelnederbörd,
vegetationsperiodens längd, första frostnatt, liksom data
kring jordmån (bild 34,35), jordart, jorddjup, berggrund
mm. Adressen är: www.markinfo.slu.se
De klimatologiska förutsättningarna på en plats
påverkar vad som kan växa där. En annan viktig faktor
är hur marken och jordmånen ser ut. SLU har sammanställt information kring jordmån, jordart, jorddjup,
berggrund med mera och även gjort denna information
tillgänglig på MarkInfo. De kartor som presenteras där
ger en god överblick på landskapsnivå.
MarkInfo ger översiktlig information. Men det finns
mer, mycket mer. Sveriges Geologiska Undersökning,
SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och
grundvatten.

Bild 32.

Bild 34. Ett exempel på användbara kartor är
jordartskartan.

SGU erbjuder en karttjänst som är en verklig guldgruva för den som vill djupdyka i frågan. Med deras
söktjänst GeoLagret som finns på www.sgugeolagret.se/
GeoLagret går det att finna en uppsjö av information.
Genom att söka i GeoLagret kan man få fram Jordkartan, en karta över vilka jordtyper som finns inom ett
område. Här ett exempel på hur Jordkartan ser ut i ett
område sydost om Skara (bild 35). GeoLagret är fritt för
var och en att söka i. Utöver kartdatabaser finns fler
sätt att skapa sig en uppfattning om vilka olika naturoch skogstyper som förekommer inom ett område.
Det finns dessutom ett stort värde i enkla observationer, som man kan få genom att gå ut och se sig
omkring, reflektera kring vad det är man ser och varför
det ser ut som det gör.
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Bild 35.
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MÄNNISKAN – EN DEL AV NATUREN
Då så gott som all mark i Sverige är kulturpåverkad,
alltså kalhuggen och planterad, omvandlad till åker, till
bostadsområden eller parker och parkeringsplatser, så
kan det på många håll vara svårt att ens föreställa sig
hur en för platsen naturlig skog kan se ut. Vi har
mindre än en procent verklig urskog kvar i Sverige.
Resten är mer eller mindre kraftigt påverkad av skogsbruk, kalhyggen och plantager.
I sammanhanget bör förstås sägas att även vi
människor utgör en naturlig del av den biologiska
mångfalden. Men de senaste tusen, och framför allt
de senaste två hundra åren, har vi farit för hårt fram:
haven är fulla av plast, luften förorenad, enorma
mängder av gas och olja är uppumpade, kol och uran
uppbrutet och 80 procent av alla världens urskogar är
nedhuggna (Williams 2002, s. 228).

JORDEN KAN LÄKA – DEN HAR
VARIT MED OM KATASTROFER FÖRR
Nu är det hög tid att börja städa upp och efter bästa
förmåga ställa till rätta de skador vi förorsakat. För
jorden kan läka, den har varit med om stora katastrofer
och störningar förr. Grundläggande är att vi börjar
tänka långsiktigt och basera våra verksamheter och
vårt samhällsbygge på vetenskaplig grund där nya
kunskaper om ekologiska samband snabbt behöver få
genomslag.
Vad gäller skogen och skogsbruket behöver vi sluta
motarbeta naturen och börja se, lära, förstå och samarbeta. Så att vi kan fortsätta bedriva skogsbruk, men
utan att förstöra och motarbeta naturen. Skogens
produktionsförmåga måste bibehållas och stärkas, om
man vill se det ur ett rent produktionsperspektiv. Och
naturen jobbar redan dygnet runt, året runt mot det
som är den för platsen naturliga vegetationen, PNV.
Hur gör man då för att ta reda på hur en för platsen
naturlig skog ser ut? Det finns en rad områden och
detaljer att hålla utkik efter. Med utgångspunkt i ekograferna och tillsammans med vad som tidigare beskrivits, går det att bilda sig en tämligen god uppfattning
om hur en naturlig skog ser ut och varierar beroende på
det lokala landskapet där du befinner dig.
Börja med att leta efter ställen som fått stå relativt
orörda en längre tid, där tidens gång gett utrymme för
den naturliga vegetationstypen att breda ut sig. Håll
utkik efter områden som av ett eller annat skäl blivit
lämnade ifred. Besök gärna nationalparker och naturreservat, leta efter hörn och små områden som blivit
avskurna av infrastruktur och sedan bortglömda. Dessa
kan ofta bjuda på små smultronställen av PNV. Även
åkerholmar kan vara fina platser att leta på, då de ofta
är för små att kalhugga, markbereda och omvandla
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Bild 36. Åkerholme med ek
och hassel strax söder om
Vänersborg.

till plantager (bild 36). Eller så har bonden helt enkelt
tyckt att de varit vackra och därför sparat dem. Resultatet blir detsamma, PNV har fått utvecklas.
När man väl börjar titta får man snart syn på glimtar
av PNV både här och där.
Det finns även en korrelation mellan markfloran och
markens vatten- och näringstillgång. Alltså, vad vi ser
växa ovan mark är i mångt och mycket ett resultat av
vad som finns under mark.
Tallen klarar att växa även på de mest torra, karga och
näringsfattiga platser, där inget annat än mossor och
lavar kan växa. Denna flerhundraåriga bonsaitall fick
jag syn på en dimmig söndagsmorgon på en skogspromenad. Där stod den. Imponerande, gammal, krokig
och full av karaktär på en bergskant i den sörmländska
skärgården (bild 37).

Bild 37.
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Gå upp på kullar där marken är mager. Är jordlagret
tunt och berget tittar i dagen stöter du ofta på talldominerade skogar med mossor, lavar och lingonris på marken. Dessa marker är ofta lågpåverkade av skogsbruk,
eftersom det växer för lite för att skogsbruk skall kunna
bedrivas.

ÖVERSIKT ÖVER OLIKA UTGÅNGSLÄGEN

Gå ner i dalar, längs porlande bäckar, vattendrag och
fuktstråk. Där marken är fuktig och bördig möter dig
al, ask och hägg i söder. I norr i stället gran, sälg och
gråal. Mellan den bördiga myllan i dalen och bergets
magra topp breder naturligt en mångfald ut sig med en
blandning av traktens förekommande trädslag.
Där de naturliga skogarna ersatts av planteringar
eller plantager kan det som växer på marken berätta
mycket. Vilka sorters ris, örter och mossor som växer
på marken säger mycket om tillgången på vatten och
näring.
Skogsstyrelsen har gett ut en bok om markbonitering
som heter Bonitering 3, Markvegetationstyper – Skogsmarksflora – där kan du läsa mer om detta. Vidare har
Skogsstyrelsen även gett ut fälthäften för varje län.
Dessa kallas Fälthäfte i bonitering och finns att ladda
ner på Skogsstyrelsens hemsida.

Det saknas idag gemensam syn på vad som menas
med ordet skog. Kanske beror det på att ordet skog
rymmer så många olika aspekter. Både ekonomiska,
ekologiska och sociala. Om träden är unga eller
gamla, av en och samma art eller flera. Var de har sitt
ursprung och om där exempelvis finns död ved. Allt
detta har en stor betydelse för vilka tillvägagångssätt
som står till buds vid en övergång från kalhyggesbruk
till Lübeckmodellen. För att kunna förklara hur man
kan göra har jag valt att beskriva och dela in ”skog”
utifrån fyra olika utgångslägen: naturskog, plantering,
plantage och kalhygge (bild 38). Mellan dessa finns
sedan en rad mellanlägen. Det som jag i denna bok
avser med orden är följande:

Bild 38.
Uppställning av fyra
olika grundlägen

Naturskog är en för platsen naturlig skog, vars sammansättning av trädslag endast till mindre del påverkats av mänskliga aktiviteter. Där kan till exempel ha
förekommit viss avverkning eller annan påverkan, men
inte i sådan utsträckning att skogens karaktär gått
förlorad.
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Med plantering avses här ett område med träd som
skötts så att det i huvudsak består av ett trädslag, i en
ålder och en storlek. En form av trädodling, men där
trädslaget (arten) tillhör den lokala floran.
Med plantage avses här ett område med träd som skötts
så att det i huvudsak består av ett trädslag, i en ålder
och en storlek. En form av trädodling, men där trädslaget (arten) inte tillhör den lokala floran.
Med kalhygge avses här ett område där så gott som alla
träd huggits ner.
En plantering är således närmare en naturlig skog än
en plantage, då en plantering består av trädslag som är
naturliga för platsen. Träden ”är rätt” men mångfalden
saknas. I en plantage finns ”inga rätt”. Trädslaget
(arten) är ditflyttad och mångfalden saknas. En
plantage är lite som en havreåker. Fast i stället för att
odla säd, odlas träd. Skillnaden mellan plantage och
plantering är alltså att planteringen består av träd som
”hör hemma” på marken, medan en plantage består av
träd som inte ”hör hemma” på marken.

1
Skogsbruksplaner brukar
dela in skogen i olika skötselområden. Dessa områden
kallas för avdelningar.
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Och nu när allt fler av dessa vuxit sig stora, så sprider
de sig alltmer på egen hand. Miljörörelsen började tidigt
varna för att den amerikanska contortatallen skulle
sprida sig i den svenska naturen. Skogsbolagens experter
sa att det var omöjligt och att contortan behöver skogsbrand för att fröna ska gro. Men bolagens experter hade
fel (Engelmark 2011).
I landskap som idag är gravt förändrade av exempelvis
contorta, bör en ekologisk utvärdering göras innan
skogsvårdsåtgärder kan utformas. Resultaten av
denna vägs sedan in vid skogsbrukets utformning. På
fastighetsnivå behöver även följande frågor besvaras –
finns det områden som bör undantas från skogsbruk?
Finns kultur-, naturmiljöer eller fornminnen som
kräver speciell hänsyn? Även markägarens kort- och
långsiktiga ekonomiska behov är frågor som behöver
besvaras, innan en skogsvårdsåtgärd utförs.
I följande avsnitt kommer vi att titta på hur en
omställning till ett hållbart skogsbruk kan ske med
utgångspunkt i olika skötselfaser som förekommer inom
kalhyggesbruket.

Innan någon form av åtgärd görs i skogen, antingen det
är en avverkning, plantering eller gallring, så behövs en
avstämning kring utgångsläget, alltså hur marken eller
skogen ser ut i dag i förhållande till hur en för platsen
naturlig skog ser ut. Det handlar om både trädslagsfördelning, struktur och åldersfördelning. Vidare behöver
man bedöma skogens allmänna hälsotillstånd, både på
landskapsnivå, på fastighetsnivå och hur det är i de
olika avdelningarna1. I vissa delar av Sverige har hela
landskap förändrats.
De senaste 50 åren har 1 miljard snabbväxande contortatallar, med ursprung i Nordamerika, planterats i
Sverige, främst i mellersta och norra delarna av landet.
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UTGÅNGSLÄGE KALHYGGE

Längst ner på menyn står gran, med vårtbjörk och al
bara strax ovanför.
I områden med mycket klövvilt kan man därför behöva
göra något för att inte den uppväxande skogen skall
tömmas på alla ”goda” trädslag. Otaliga är de hyggen
där björkar och granar i princip är de enda trädslag
som lyckats växa upp högre än till beteshöjd. Råd för
att undvika viltskador finns i avsnittet Viltskador och
betning.

Bild 39.

1

Plantor skall ha kommit upp
inom fem år i södra Sverige
(utom Gotland), inom tio år
i norra Sverige och Gotland,
samt inom femton år på
svagare marker i Norrlands
inland. Om särskilda skäl
finns får Skogsstyrelsen
besluta att tiden förlängs
med fem år.
Lagtexterna rörande föryngring finns under rubriken
Lagtexter – föryngring. Det
står dig som markägare fritt
att välja om du vill använda
dig av naturlig föryngring,
sådd eller plantering.
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Ett kalhygge är en möjlig utgångspunkt för omställning
till Lübeckmodellen. I detta läge har du stor möjlighet
att påverka sammansättningen av den framtida skogen
(bild 39). Antingen kalytan har uppkommit
genom ett kalhygge, en storm eller en brand finns
främst två saker att tänka på. Dels att det kommer
upp nya träd inom lagstadgad1 tid, dels att dessa
hyggligt representerar en för platsen naturlig
trädslagskombination.

På alla marker kommer inte naturlig föryngring igång
inom den tidsram som skogsvårdslagen föreskriver.
På vissa marker kan exempelvis gräset ta över efter
ett kalhygge. På andra marker kan växtförhållandena
vara så kärva, att skogen har svårt att växa upp igen
efter ett kalhygge. Där naturlig föryngring inte sker i
tillräckligt omfattning och inom lagstadgad tid, behövs
stödplantering eller andra föryngringsgynnande åtgärder. Om plantering eller sådd skall utföras, behöver du
vara noga med att välja frö- och plantmaterial av lokalt
ursprung.

På de flesta marker kommer det inom några år rikligt
med nya unga träd. Ljusälskande trädslag som björk,
asp, tall och rönn är snabbt på plats. I områden där det
finns älg, rådjur eller hjort lockas dessa ofta av de unga
träden. Alla har de stor aptit på dessa skogens späda
primörer. Ett kalhygge kan efter några år förvandlas
till ett veritabelt smörgåsbord, fullt av läckerheter,
allt i bekväm beteshöjd. Den mest uppskattade maten
tar slut först och högt upp på viltets delikatesslista
står träd som rönn, asp, ek, tall och vildapel med flera.
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DÄR PLANTERING SKETT

Bild 40.

Omställningen till Lübeckmodellen kan även ske efter
att plantering skett. Även i detta läge (bild 40) har du
stor möjlighet att påverka sammansättningen av den
framtida skogen. Där plantering skett innebär det att
skogsvårdslagens krav redan är uppfyllda, förutsatt att
tillräckligt många plantor överlevt.
1

Pionjära trädslag kallas de
som är bland de första träden
att börja växa på en plats.

2

Sekundära trädslag kallas
de som specialiserat sig på
att komma som nummer två
och växa upp i halvskugga av
andra träd.
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Om naturlig föryngring finns men äts upp av betande
djur, kan hägn på utvalda delar behövas. Annars riskerar man att måla in sig i ett ekologiskt hörn genom att
skapa en ny monokultur. Även där tall planterats är det
av samma skäl viktigt att släppa fram lövträd.
I de fall gran tidigare planterats är det viktigt att
tillåta pionjära trädslag att växa in, även om det
innebär att många av de granplantor som planterats
blir undertryckta, skadas eller till och med dör. Att det
kan ta emot1 att göra så för den som har investerat i
en granplantering är helt förståeligt, då det ligger en
avsevärd ansträngning bakom ett planterat hektar med
gran. Men variationen måste finnas för att skogens ska
utvecklas. Även om gran är naturligt i ett område – som
den är i stora delar av Mellansverige och norrut – är
det piojnära trädslag som björk, tall, rönn och sälg med
flera som naturligt är de första som kommer efter en
störning. Genom att låta dessa pionjära trädslag ta över
blir den kommande skogen både rikare på biologisk
mångfald och står starkare inför kommande stormar
och eventuella svamp- eller insektsangrepp.

1

Resonemangen för att
fortsätta med gran kan låta
ungefär så här: ”När jag nu en
gång investerat i att plantera
gran, så skall den såklart få
växa färdigt. Annars är ju
investeringen bortkastad!” Ett
sådant resonemang är lite som
att säga efter att man upptäcker
att man svängt in på fel påfart
på motorvägen: ”nu när jag
redan svängt in här, är det lika
bra att köra vägen hela vägen
fram”.
De flesta som kört fel börjar så
fort de upptäcker detta leta efter
första bästa ställe att vända på.
I en granplantering motsvarar
detta att man låter pionjära
naturliga trädslag ta över och
där så sker konkurrera ut
granen.

Precis som för en kalyta gäller här att pionjära1
trädslag är det naturliga. Granen är ett sekundärt2
trädslag och det har varit vanligt att plantera gran
även i pionjära situationer som ute på ett kalhygge.
Därför är det viktigt att säkerställa att också en
naturlig föryngring av pionjära trädslag sker. Om detta
inte sker spontant kan stödplantering behövas.
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RÖJNING

Det finns undantag där röjning kan rekommenderas
av tekniska, ekologiska eller sociala skäl. Av tekniska
skäl är det ofta motiverat att röja i och strax vid sidan
av stickvägarna1, där skogsmaskinerna skall köra vid
gallring och annan avverkning. Detta för att skapa
bättre slutresultat och en bättre arbetsmiljö för de som
skall utföra gallringen.
I en tätortsnära skog kan det finnas skäl att röja en bit
på var sida längs frekvent använda stigar för att skapa
en ljusare stig. Viktigt där så sker är att det efter utförd
röjning finns en rik trädslagsvariation.

1

Stickvägar kallas de vägar
som går inne i skogen och som
virket körs ut på. Det är alltså
ingen väg med grus eller
asfalt, utan bara en slinga där
man huggit ner träden, för
att maskinerna skall kunna
komma fram och frakta ut
virket. En stickväg är typiskt
4–5 meter bred.

Även ekologiska skäl kan finnas för att röja. Där
handlar det om att göra punktinsatser för att släppa
fram ek, tall, rönn, lönn eller andra trädslag som ofta är
underrepresenterade. För dessa punktinsatser behövs
sällan röjsågen, utan konkurrerande träd kan knäckas
med bara händerna, eller med hjälp av en liten yxa.

Bild 41.

Då målet för Lübeckmodellen är naturliga blandskogar
välkomnas naturlig föryngring. Röjning görs generellt
inte (bild 41). Röjning sänker även den totala tillväxten
(Pettersson (red) 2012, s. 17). I stället inväntas en
naturlig selektion och aktiva val görs först i nästa
steg, vid gallringen. Att träden växer olika snabbt och
därmed blir stora olika fort, är något som man i stället
drar nytta av.

Att knäcka toppen av en gran för att ge plats för en ek,
rönn eller björk kan kännas fullkomligt vanvettigt för
den som själv planterat granen. Men både erfarenhet
och forskning visar att ett ökat inslag av löv gör skogen
både starkare och friskare och att den även växer bättre
(Valinger & Fridman 2011).

Efter en storm, brand eller kalhygge kan det komma
upp över hundratusen plantor per hektar. I en uppväxt
skog finns färre än tusen stora träd per hektar. Detta
innebär att bara en procent av alla unga träd på ett
sådant område en dag kommer att växa sig verkligt
stora. Resterande 99 procent kommer att hamna på
efterkälken. Vissa stannar av i tillväxt för att vänta på
en ljuslucka, andra dör. Att träd på detta sätt halkar
efter eller dör är en naturlig process som bidrar med
död ved, till nytta för flora och fauna. Små träd kostar
att röja bort, medan naturen gallrar gratis.
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GALLRING
Gallring i unga skogar kan ge stora möjligheter att
styra utvecklingen av den uppväxande skogen. Man
kan påverka vilka trädslag som generellt skall ges ökat
utrymme och vilka enskilda träd som av kvalitetsskäl
ska gynnas. Ifall det är en plantage som skall gallras,
där redan all naturlig föryngring i ett tidigare skede
röjts bort, är möjligheterna färre.
Gallring handlar i grunden om att ge plats åt de träd
man vill ha kvar genom att ta bort de träd som i för stor
utsträckning trängs med de önskade träden. Grundidén
är densamma som vid röjning, men istället för att låta de
bortröjda träden ligga kvar tas virket i de bortgallrade
träden tillvara.
All avverkning, gallring och röjning, sänker tillväxten,
helt enkelt därför att friska och växande träd som tidigare fångat in solens ljus huggs eller röjs bort. Det tar
något, eller några år innan de träd som står kvar fyllt
ut luckorna. Hur lång tid det tar beror på hur mycket
som huggits bort.
Ändå kan gallring i lagom omfattning vara en god
åtgärd, men vad är då lagom? När Lübeck ställde om
skogsbruket bestämde man sig för att gå grundligt
tillväga. Därför var en av de första åtgärderna att
noggrant dokumentera utgångsläget – hur skogen som
fanns såg ut, samt markens struktur, närings- och
vattentillgång.
I utkanten av staden finns ett gammalt militärt
övningsfält som efter andra världskriget planterades
med tallar. Utifrån markens närings- och vattentillgång
bedömdes området naturligt sett vara en ek-, bok- och
lövblandskog. Under de planterade tallarna kom redan
naturlig föryngring framför allt av ek och lönn.
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När planteringen ansågs redo att gallras utformades
en handlingsplan för detta. Man bestämde sig för att
utföra en låggallring i flera steg. Det innebar att man i
omgångar högg bort de mindre och kvalitativt sett
sämre tallarna, för att ge plats åt de kvalitativt sett
bättre träden. Man ville på detta sätt ge mer plats till
de bästa tallarna och släppa ner mer ljus till de ekar
och lönnar som redan var på gång, så att de kunde
växa bättre. Dock gallrade man inte hela området, utan
lämnade en bit som referens, för att se vad som hände
där naturen fick ha sin gång.
Detta gjordes stegvis från mitten av nittiotalet fram till
omkring 2010. När Lübecks skogsförvaltning gjorde en
uppföljande utvärdering framkom att det växte mer på
marken där man gallrade och släppte ner ljus. Men vad
hade det vuxit mer av? I första hand var det gräs, buskar och björnbär som vuxit fram. Tillväxten på de ekar
och lönnar som fanns hade inte ökat nämnvärt. Inte
heller hade något ökat uppslag av nya lövträd noterats.
Hur har det då gått med tillväxten på tallarna som
gallrats fram? När de hundra största tallarna på ett
hektar i det gallrade området jämfördes med de hundra
största tallarna i det ogallrade området, var skillnaden
minimal. Tallarna i det gallrade området hade ökat sin
tillväxt något på bredden, men å andra sidan var höjden
lägre jämfört med det ogallrade området. Skillnaden
mellan de hundra största träden i det gallrade och det
ogallrade området var försumbar. Och föryngringen av
ek och lönn i det ogallrade området var god.
De slutsatser man dragit är att gallringen minskade
virkesförrådet, sänkte den totala tillväxten och bara
gav småpengar. De bästa tallarna ökade inte nämnvärt
i tillväxt, och det gjorde inte heller de ekar och lönnar
som redan var på väg att växa fram.
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TRÄDVAL VID GALLRING
OCH AVVERKNING

Detta är ett talande exempel och belyser vikten både av
noggrann dokumentation och referensytor. På detta sätt
ges en möjlighet att hela tiden trimma in och finjustera
skogsbruket. Processkydd är ett kontinuerligt lärande,
där skogens naturliga processer för att hantera olika
situationer är läromästaren.

Landskapets och skogens ekologiska status ligger till
grund för trädvalet när man bestämmer vilka träd som
bör sparas eller kan fällas. Ett friskt och starkt ekosystem ger en frisk och stark skog. Det skulle behövas
en hel bok bara för att i detalj korrekt beskriva alla
parametrar som spelar in och är av betydelse i samband
med val av träd vid gallring och avverkning.

Liknande slutsatser, att gallring ger ringa nytta, har
dragits i Sverige vid olika gallringsförsök. I Skogsaktuellt 25 oktober 2012 säger Urban Nilsson, forskare
på institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap på
Sveriges Lantbruksuniversitet, följande.

Ett utgångsläge som ligger nära en naturlig skog är
det enklaste. Där handlar gallring och avverkning mest
om att skörda det som är moget och gallra varsamt
i det som ännu har en bit kvar att växa. Desto mer
utgångläget skiljer sig från en naturlig skog, desto
riskablare och ibland även mer komplext svårbedömt är
utgångsläget.

”Vi jägmästare har alltid sagt att skogen måste
gallras, annars blir det inte bra. Men efter det här
kan man konstatera att det är nog så att skogen inte
alls har det behovet, träden klarar sig faktiskt bättre
utan vår inblandning.” (Gyllin 2012)
Men precis som det kan finnas skäl att göra
punktinsatser vid röjning, kan det finnas skäl att göra
punktinsatser vid gallring. En gallring kan både öka
den framväxande skogens kvalitativa och strukturella
utveckling. Den kan generera pengar och utveckla
skogens sociala och ekologiska värden. Gallring ger
även tillfälle att justera trädslagsfördelningen, så att
skogens sammansättning efter utförd åtgärd närmar
sig en för platsen naturlig skog.

Vi vet idag väldigt lite om hur gravt störda ekosystem
bäst bör skötas för att återhämta sig. Det har ägnats
mycket mer forskning åt hur vi effektivast anlägger och
sköter plantager, än hur vi bäst bedriver skogsbruk så
att den undanträngda naturen kan komma tillbaka.
All gallring och avverkning enligt Lübeckmodellen har
till uppgift att föra skogen ett steg närmare
en för platsen naturlig skog, alltså
åt höger i bild 42. Alternativt,
om utgångsläget redan befinner sig långt till höger
på skalan, utformas

Bild 42.
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åtgärden så att skogen efter åtgärd har flyttat sig så
minimalt som möjligt åt vänster. Varje trädslag har en
speciell ekologisk funktion att fylla och denna funktion
kan skifta med var i landet trädet växer, och på vilken
mark. Med detta i åtanke kan vi gå in på trädval i
specifika situationer.

Bild 43.

För att beskriva en grupp med träd och hur de växer,
lever och mår i förhållande till varandra används olika
begrepp. Social position anger på en skala 1–5 var i
”styrkepyramiden” ett träd befinner sig i förhållande
till de andra träden i gruppen (bild 43). Det största
och växtmässigt starkaste trädet anges som social
position ett. Detta träd kallas även dominant, då
det har en dominerande position i gruppen. Det
träd som är näst störst har social position två,
och så vidare. Träd nummer fem lever, men
inte mer än så.

Målträd är ett annat begrepp, som i detta sammanhang
betecknar ett träd som är friskt, starkt och kvalitetsmässigt bra. Ett träd som en dag kan bli fint timmer.
Ett naturvärdesträd1 är ett träd med höga naturvärden.
Trädgruppen på bilden består av fem träd (bild 43), i
tydligt olika sociala positioner och där ett dominerar.
Från det här hållet ser det största trädet ut att vara
både friskt och starkt samt fritt från skador eller andra
kvalitetsdefekter, vilket gör att det tekniskt sett kvalar
in som målträd.
Befinner vi oss i en region och på en mark där gran är
naturligt förekommande blir resonemanget som följer:
då det dominerande trädet kvalitetsmässigt kvalar in
som målträd lämnar vi trädgruppen som den är. Inget
av de mindre träden runt omkring tas bort. Träd i
dominerande position har ofta redan tillgång till både
det ljus och den näring de behöver. Därmed behöver de
mindre träden som står runt omkring inte utgöra någon
belastning. De kan till och med vara till hjälp genom
att trängas med och skugga stammen på målträdet. De
mindre träden hjälper på detta sätt till att skapa en lång
och kvistfri bottenstock, något som har stor betydelse
för timrets kvalitativa utveckling. Finns alltför gott om
plats kring ett träd får det ofta grova grenar, även långt
ner på stammen. Något som ur kvalitetsperspektiv anses
negativt.

1

Ett naturvärdesträd kan
vara en rönn eller en vildapel som ger bär och frukt
till fåglarna på hösten, en
sälg som blommar tidigt på
våren och därigenom är av
stort värde för humlor och
bin. Sälgar producerar även
mycket död ved till nytta för
både fåglar och insekter. Det
kan också vara en stor, ihålig
och sprucken ek. Det kan
vara ett träd av ovanligt hög
ålder, och hål med fågelbon
i stammen. För att nämna
några exempel på naturvärden som bör värnas.

Uppfattningen att träd enbart konkurrerar med
varandra har visat sig vara en alltför snäv syn. Träden
i en skog kan förvisso konkurrera med varandra, men
de hjälper även varandra, något som Peter Wohlleben
beskriver i boken Trädens hemliga liv.
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1

Måldiameter beskrivs i
nästa avsnitt.

Bild 44.

Eftersom granen som dominerar gruppen inte nått
måldiameter1 lämnas hela trädgruppen kvar tills det är
dags för en ny bedömning. Hur snart det är lämpligt att
återkomma för en ny bedömning beror på trädens storlek
och var i landet de växer. I Lübeck återkommer man
vart sjunde år för en bedömning. I norra Sverige är både
klimatet och därmed växttakten helt annorlunda, vilket
gör att man kan vänta längre mellan besöken.
Om trädgruppen i stället står på en bättre mark i
Sörmland, hur blir resonemanget då? Sörmland ligger
inom granens naturliga utbredningsområden, men har
på bättre marker naturligt sett ingen framträdande
roll. Om trädgruppen står i en skog med mycket gran
avverkas den därför i syfte att närma sig en för platsen
naturlig skog. Om trädgruppen finns i en skog med färre
granar kan den lämnas tills den nått måldiameter.
Om trädgruppen står i södra Skåne, hur blir resonemanget då? Södra Skåne ligger utanför granens naturliga utbredningsområden. När granen som i detta fall
står omgiven av tallar, avverkas den i syfte att närma sig
en för platsen naturlig skog.

2

Barkdragande sprötkvist är
en gren som växer snett uppåt
och så nära stammen, att
bark kläms fast och växer in i
trädet. Detta räknas som ett
gravt kvalitetsfel.
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Denna trädgrupp skiljer sig från den förra genom att det
dominerande trädet har mycket låg kvalitet (bild 44).
Det har växt fort och tagit för sig redan i sin ungdom.
Virket har härigenom blivit frodvuxet och fullt av kvist,
med grova grenar även långt ner på stammen. Frodvuxet
betyder att det växt mycket fort. Virket från gran och
tall som växer fort blir löst och tämligen svagt. Detta
tillsammans med den barkdragande sprötkvist2 och den
skada som syns på stammen gör att virkeskvaliteten är
mycket låg.
Att ett träd har låg kvalitet är dock inte liktydigt med att
det skall bort, eftersom det ofta är värdefullt ur ett biologiskt perspektiv. Sprickor, skador och grova döda grenar

Kapitel 6.5 - Trädval vid gallring och avverkning

utgör både mat och bostad för en lång rad djur, kryp och insekter.
“Dåliga” träd har också en given plats att fylla.
Låt oss för resonemangets skull säga att vi redan har tillräckligt
många naturvärdesträd i området. Då kan vi här avverka dominanten
och därmed ge utrymme för de virkeskvalitetsmässigt finare träden.
Att på detta sätt ta bort stora, krokiga och kvalitetsmässigt sämre träd
för att släppa fram virkesmässigt bättre träd kallas för kvalitetsgallring (bild 44).

Bild 45.

I denna trädgrupp (bild 45) finns två träd som
dominerar. Ett stort och grenigt (1a) samt ett
stort och virkeskvalitetsmässigt fint (1b). Det
stora fina trädet står även relativt fritt från
det stora greniga, vilket betyder att de inte
nämnvärt behöver störa varandra. Kanske de
till och med hjälper varandra via sina rötter?
För att fälla ett träd bör man ha ett skäl.
Det kan finnas såväl ekonomiska, ekologiska
som sociala skäl för att fälla ett träd. Denna
situation lämnas orörd, tills det stora och
virkeskvalitetsmässigt fina trädet är klart att
skörda. Nu kanske du invänder att det står
ju flera fina mindre träd runt om det ”fula”
trädet. Skall vi inte då hugga ner det så att de små får bättre plats?
Det beror på. Finns det ont om naturvärdesträd i skogen, bör det
stora ”värdelösa” trädet sparas, då det ekologiskt sett är värdefullt.
Och vilka träd kan vara bättre att lämna kvar än de som är av dålig
kvalitet och dessutom inte konkurrerar med timmerträd som står näst
på tur att skördas?
Finns det däremot gott om naturvärdesträd i skogen, så kan det fällas
för att ge plats till de yngre och virkesmässigt finare träden. Man kan
också tänka sig att ringbarka trädet eller fälla det och låta det ligga. I
dag saknas på många håll grov död ved i skogarna, vilket är ett stort
problem för den biologiska mångfalden.
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MÅLDIAMETER

Bild 46. Hundraårig
tall, Göteborg

Med måldiameter menas här när ett träd kan avverkas.
Inte att det skall avverkas, utan att det kan avverkas.
Bedöms det som friskt och vitalt kan det växa sig ännu
större innan det avverkas. För att skogsekosystemet i
största möjliga mån skall fungera även i områden där
skogsbruk bedrivs behövs både olika träd, både unga
och gamla träd. Varje trädslag har en ekologisk funktion att fylla. Så har även varje fas i trädets livscykel.
En ung tall utgör exempelvis på gott och ont foder
för älgar. En halvstor tall kan ge skydd och mat för
tjädern. En fullväxt tall, med grov bark och döda grenar
i kronan kan bära ett bo för en havsörn. Ett sådant bo
kan väga ett ton. Tallens grova bark hyser en lång rad
arter, precis som dess grova grenar i kronan. Och en
tall börjar först få verkligt grov bark efter hundra eller i
vissa fall flera hundra år (bild 46). I södra Sverige sker
det tidigare, i norra Sverige senare.
Vilken måldiameter som gäller avgörs genom att
studera hur stora träd blir innan det naturligt
börjar uppstå röta i dem. Måldiametern
sätts sedan strax därunder, så att man är
hyggligt säker på att träden fortfarande
kommer att vara friska och ha en
god virkeskvalitet den dag de
fälls (bild 47).
Varje trädslag har en
egen måldiameter,
Bild 47. Måldiameter för ek 80 cm.
Bok 70 cm. Tall av god kvalitet 65
cm, av låg kvalitet 45 cm. Gran 45
cm. Lönn och ask, 65 cm. Björk, al,
asp 50 cm.
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något som kanske även varierar mellan olika delar av
landet, men det har hittills forskats mycket lite kring
detta. Understrykas bör att träden som undersöks skall
växa på en för trädslaget naturlig marktyp och inom
dess naturliga utbredningsområde.
Olika träds måldiameter är framtagen i och för skogarna kring Lübeck. Vilken måldiameter som bör gälla
i Sverige är en fråga som återstår att verifiera. Med
tanke på att tallen i Pellokielas (bild 48) mätte 83 cm i
diameter, vet vi att tallar naturligt kan växa sig mycket

Bild 48. 500-årig tall, Pellokielas.
Tio mil söder om Gällivare.
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Bild 49. Stående död tall, omkring
67 cm grov. Pellokielas.
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grova även i Norrlands inland. Samtidigt dog den på
bilden stående och döda tallen i Pellokielas när den var
omkring 67 cm (bild 49).
Klart är dock att de hundraåriga tallar som växer i
Rävdalen, strax utanför Gällivare (bild 50), har långt
kvar att växa innan de fyllt1 sin ekologiska funktion
inom ekosystemet som stora, levande träd.
Idag är ek ett av få trädslag som tillåts växa sig hyggligt stora innan de avverkas. Tall och gran avverkas
ofta redan när de är 30–35 cm i diameter. I Norrland

1

Både levande och döda träd
har avgörande funktioner att
fylla i den komplexa helhet
skogen utgör. Ett träds ekologiska funktion är således inte
uppfylld förrän träden först
vuxit färdigt, dött och därefter
förmultnat. Först då har ett
träd till fullo fyllt sin ekologiska funktion. Det som här
avses är de levande trädens
ekologiska funktion.

Bild 50. Hundraårig tallplantering, Rävdalen, Gällivare. Anmäld
för att kalhuggas. Ägare Sveaskog, som förvaltar merparten av
den statligt ägda skogen.
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ofta redan när träden bara är 20–25 cm grova, eller
rättare sagt klena.
Du tänker kanske att så grova träd vill sågverken inte
ha. Det stämmer för det mesta, även om det finns vissa
sågverk som mer än gärna köper verkligt grovt timmer.
Dock är detta lite av en ickefråga, då det kommer att
ta många år innan dagens unga planteringar vuxit till
grova träd. Särskilt i Norrland. Och under den tiden
kommer sågverk att byggas om både en och två gånger.

TILLVÄXT
Ett forskarteam om 38 forskare från 16 länder har
mätt och studerat tillväxten på över 650 000 träd av
fler än 400 arter och från sex kontinenter (Stephenson
m.fl. 2014). Slutsatsen var slående – för över 95 procent
av träden gällde ”the bigger the tree – the bigger the
growth”. På svenska ”ju större träd – desto större
tillväxt” (bild 51).

Bild 51.

Medan ett trettioårigt träd fortfarande är mycket ungt,
är ett sågverk som varit i drift i trettio år gammalt.
Sågverken har i alla tider varit dimensionerade utifrån
storleken på tillgängligt timmer. Eftersom de flesta grova träd tog slut i Sverige i början av nittonhundratalet
har de sågverk som byggts sedan dess dimensionerats
efter de träd som fanns kvar.

1

Dagens sågverk är
byggda för att såga virke
från fram-odlade plantager, inte för grovt virke
från naturskogar.
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Vi bör inte ”bygga” skogen efter sågverken, utan sågverken efter skogen1. Idag råder på nationell nivå en stor
brist både på gammal skog och på stora träd, något som
bör tas i beaktande före avverkning, helt oavsett vilken
skogsbruksmodell som tillämpas. Utöver ekologiska
skäl för att låta träden bli stora innan de fälls, finns
ytterligare ett skäl att låta träd växa sig verkligt stora:
timmer och tillväxt.
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1

Även om små träds blad har
en högre verkningsgrad, vägs
detta mer än väl upp av att
ett stort träd har så många
blad (Stephenson m.fl. 2014).

2

En borrkärna erhålls genom
att för hand skruva in en
ihålig borr i trädet. När
borren skruvas ut, kan en
borrkärna fås fram, som visar
hur mycket trädet vuxit varje
år. Varje mörk ring representerar ett år.

När träd blir äldre stannar de ofta av i tillväxt – på
höjden. Men träd i dominerande position fortsätter ofta
att växa i oförändrad takt, på bredden. Detta ger att
sett till volym växer ett träd fortare och fortare för varje
år som går. Det har både en naturlig och rent matematisk förklaring. Trädens blad är små solfångare, som
genom fotosyntes omvandlar vatten, koldioxid och solljus, till syre och socker (glukos). Det vi andas ut, andas
träden in. En del av sockret som bildas skickar träden
ner till svamparna i marken i utbyte mot mineraler och
näring. Ett litet träd har en liten krona, kort stam och
litet rotsystem. Ett stort träd har en stor krona, lång
stam och stort rotsystem. Detta innebär att ett stort
träd helt enkelt har fler1 blad att samla in solljus med,
och ett större rotsystem för att samla in näring.

Bild 53.
Borrkärna
översikt.

Träd som har en dominerade position har ofta en linjär
tillväxt på bredden, som trädet nedan. Tallen växer i
Hällefors, norr om Karlskoga (bild 52). Trädet började
växa omkring år 1895 och var när bilden togs cirka 120
år gammalt. Som borrkärnan2 visar har trädet varje
år växt ungefär lika mycket på bredden, sedan det var
tjugo år (bild 53, 54). Det gör att för varje år som trädet
växer, bildas mer och mer virke. Detta gör även att
timmerutbytet, alltså hur stor del av trädet som går att
använda till timmer, ökar desto större trädet blir.
Bild 54.
Borrkärna
närbild.

y
Bild 55. X-axeln visar trädets diameter i decimeter.
Y-axeln anger både antal
meter för trädets höjd och
antal hektoliter för trädets
volym. En hektoliter är etthundra liter.

x
52
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Bild 52. Tall Hällefors.
59˚ 33’18’’N. 14˚ 34’ 27’’E
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1

Massaved kallas virke som
går papperstillverkning.

2

Tjugo gånger mer välbetalt
är exempelvis fina ekstockar
(Kährs 2017). Ekstockar av
god kvalitet kan betalas med
både fem och i sällsynta fall
tiotusen kronor per kubikmeter.

När små träd avverkas blir endast en liten del timmer,
det mesta blir papper eller bioenergi. När ett stort träd
avverkas gäller det omvända. Den största delen kan
användas till timmer, och endast en mindre del blir
papper eller bioenergi. Då värdet på timmer ofta är
mer än dubbelt så högt för som massaved1 och ibland
mer än tjugo2 gånger, är det en avgörande ekonomisk
fördel att kunna sälja en så hög andel som möjligt av de
avverkade träden till timmer.
Den blå linjen visar hur grovt trädet är, den röda
kurvan dess höjd och den gröna kurvan hur många
kubikmeter virke trädet innehållet (bild 55). När tallen
i Hällefors var 70 år var den cirka 30 centimeter grov
och innehöll en halv kubikmeter virke. När den har
blivit 140 år kommer den att vara omkring 60 cm grov
och rymma över två kubikmeter virke, trots att den i
det närmaste avstannat på höjden.
Denna tall utanför Linköping var 2015 omkring 90
år gammal och 62 centimeter grov (bild 57). Men till
skillnad från tallen i Hällefors växer den här tallen i
en djupare jord och ett gynnsammare klimat, vilket gör
att den vid 90 års ålder hunnit bli omkring 28 meter
hög. Det gör att tallen redan idag innehåller omkring 4
kubikmeter virke.

Bild 56. X-axeln visar trädets diameter i decimeter.
Y-axeln anger både antal meter för trädets höjd och
antal hektoliter för trädets volym. En hektoliter är
etthundra liter.

y

Tillåts den här tallen växa till den blir 85 cm grov,
kommer den att rymma nära åtta kubikmeter virke
(bild 56). Detta motsvarar mer är tio tallar som ”bara”
är 30 cm grova. De flesta tallar i norr fälls idag långt
innan de ens blivit 30 cm på bredden. I söder fälls tallar
idag ofta redan när de är omkring 30–35 cm.

x
Bild 57. Tall Linköping.
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Nu skulle man kunna tro att en jämn och stadig tillväxt
på bredden bara gällde träd som stod relativt fritt, men
icke. Naturen är långt mer fascinerande än så. Gruppen
av tallar som personerna på bilden står vid växer tätt
samman (bild 58). Ändå växer tallen i mitten på som
om den hade all näring och plats den behövde (bild 59).
Vilken den uppenbarligen måste ha, eftersom den växer
så bra.
Till vänster: Bild 58.
Tall Bohuslän.
Till höger: Bild 59.
Borrkärna med måttband.
Nedan: Bild 60.

Detta fotografi är taget rakt underifrån (bild 60), och
visar att träden står så tätt, att stammarna i det närmaste är kala in mot mitten. I stället breder kronorna
ut sig åt sidorna. Det är nästan som om trädgruppen
tillsammans bildar en enda stor gemensam krona. Och
kanske de även genom mykorrhizans (svamparnas)
hjälp faktiskt också fungerar som en organism.
Ett friskt träd med den tillgång till näring, solljus och
vatten det behöver, bildar mer och mer virke, för varje
år som går. En tall som är 30 centimeter grov i södra
Sverige innehåller knappt en kubikmeter virke. En tall
som är 85 centimeter grov innehåller det tiodubbla. Det
behövs bara fyra till fem tallar av den storleken för att
fylla en hel timmerbil, inklusive släp.
Träd som organismer kan växa till nästan ofattbar storlek. Ett av världens största träd kallas The President,
och fotograferades i sin helhet av fotografen Michael
Nichols. Jag kan varmt rekommendera att googla
World’s largest tree the President. Då kommer du att
få se en sequoia som är 116 meter hög, och rymmer
otroliga 1.278 kubikmeter virke. Det skulle krävas över
300 timmerbilar för att frakta bort allt det virket. Detta
träd är idag skyddat.
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EKONOMI
Lönsamheten för skogsbruk beror på och påverkas av
flera faktorer. Först och främst utgångsläget. Oavsett
vilken skogsbruksmetod du väljer, kommer skogen i
morgon att skilja sig ytterst lite från skogen idag. Träd
tar tid på sig att växa. Så om utgångläget är ett kalhygge är det långt kvar innan det finns timmer att hugga,
oavsett skogsbruksmodell.
Under researchen inför denna bok fick jag kontakt med
professor Bino Catasús, professor vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Kärnan i
det han berättade var lika enkel som självklar. Det kom
efter att jag frågat vilken beräkningsmodell som passar
bäst för att avgöra lönsamheten vid skogsbruk. Han
svarade ”vad som ger högst lönsamhet beror helt på var
i tid och rum som gränsen för beräkningen dras”
Vad betyder då det? Skulle jag fråga dig vem av dina
vänner som är skickligast, skulle du antagligen ställa
en motfråga: Skickligast på vad? Beroende på om
frågan gäller att baka en gräddtårta eller byta bromsar
på bilen kommer dina svar (antagligen) att se helt olika
ut. Likadant är det med frågan vilket skogsbruk som
ger högst lönsamhet. Svaret beror helt enkelt på hur
man räknar. Menar vi till exempel vilket skogsbruk
som ger mest pengar eller vilket skogsbruk som ger
högsta avkastningen, räknat i procent? Och gäller
frågan på kort eller lång sikt?
Vintern 2011 blev jag kontaktad av en skogsägarfamilj
på Västkusten som ville pröva Lübeckmodellen.
Vi åkte ut till skogen och valde ut ett område. Där
markerades de träd som skulle huggas, vilket i detta
fall blev cirka vart tionde större träd. Därefter kom ett
skogsbolag och högg de markerade träden. Jobbet gick
bra och skogsägarna var nöjda. De markerade träden
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hade huggits, sålts och gett pengar, samtidigt som
skogen fanns kvar.
När sedan hösten kom bjöd skogsbolaget in till en
skogsdag för att presentera de ekonomiska resultaten
av jobbet. Det blev stor uppslutning med hundra deltagare, tio forskare, bolagets representanter, markägarna
och jag. När vi kom fram till skogen hade skogsbolaget
hängt upp två banderoller. På den ena stod Lübeckmodellen ger skogsägaren femton tusen kronor per hektar.
På den andra stod Vi ger skogsägaren etthundrafemtio
tusen kronor per hektar (bild 61). De skulle huggit alla
träden, i stället för bara vart tionde.
Bild 61.

Den jämförelsen är ungefär som att jämföra vem som
är rikast bara genom att räkna pengarna i plånboken,
efter ett besök på banken. Utan att räkna med vad som
finns kvar på kontot. För givetvis representerar träden
och skogen som står kvar ett ekonomiskt värde. Precis
som det har ett ekonomiskt värde att kunna komma
tillbaka och hugga timmer igen om tio år, i stället för
att behöva vänta femtio eller etthundra år på att nya
träd har vuxit upp efter ett kalhygge.
Som skogsägare blir du inte rikare genom att hugga
ner ett träd, för trädet var redan ditt. En avverkning är
lite som att gå till banken och ta ut pengar. Bankkontot
minskar och plånboken fylls på. Ett kalhygge är som
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att tömma bankkontot. Givetvis blir det mest pengar i
plånboken nu, men skogen är borta (bild 62, övre del).
Att hugga en del av träden är som att göra ett mindre
uttag från banken. Det blir mindre pengar i plånboken
idag, men skogen finns kvar och sett över tid kan det ge
lika mycket, eller mer (bild 62, nedre del).
Bild 62.

1

80 procent av allt virke som
fälls blir idag till papper och
bioenergi (Sveaskog 2017).
Därmed släpps det kol som
tidigare fanns lagrat i träden
ut i atmosfären. Endast cirka
20 procent av virket blir till
byggvaror, som på detta sätt
fortsätter att vara ett kollager.
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Vid kalhyggesbruk växlas hela virkesvärdet (B) mot
pengar (A). Alla träd huggs ner och mycket av den
biologiska mångfalden försvinner (C). Och det gröna
kolförrådet (D) går till stor del förlorat1 (bild 62, övre
del). Vid Lübeckmodellen växlas en mindre del av
virkesvärdet mot pengar. Det innebär att det mesta
av skogen, den biologiska mångfalden och det gröna
kolförrådet finns kvar (bild 62, nedre del).
Kapitel 7 - Ekonomi

DET EKONOMISKA VÄRDET AV
ATT HA SKOGEN KVAR
Skogsfastighetens värde har förstås en direkt koppling
till hur mycket virke där står. Mycket virke = högt
fastighetsvärde. Lite virke = lågt fastighetsvärde.
Vid kalhyggesbruk är idealbilden en jämn fördelning
av trädplanteringar i alla åldrar, uppdelat på olika
områden. Det är därifrån ordet trakthyggesbruk
kommer. Ordet trakthyggesbruk kan förklaras som
områdesvis skötsel. Där finns nyligen gjorda kalhyggen,
nyplanteringar, en jämn fördelning av planteringar i
olika åldrar samt områden med träd snart klara att
kalhuggas. Ett kalhygge är tomt på träd, en plantering
på tur att huggas ner är full med träd som bilden
visar. Detta gör att en fastighet som sköts
med kalhyggesbruk i genomsnitt är
”halvfull”.

På ett kalhygge finns inga träd, alltså 0 m3 virke. I en
uppväxt plantering i södra Sverige står typiskt 300
m3sk/ha (m3sk/ha betyder skogskubikmeter virke per
hektar). I genomsnitt alltså 150 m3sk/ha. Alltså hur
många kubikmeter virke träden som står på ett hektar
har, när man räknar samman trädens volym, inklusive
bark, men utan topp och grenar.
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Med Lübeckmodellen är idealbilden en uppväxt skog
med naturlig struktur och sammansättning över hela
fastigheten (bild 62). Även här finns träd i flera storlekar. Men då träden tillåts bli avsevärt större innan de
fälls, blir resultatet att det i genomsnitt står mycket
mer virke i en skog som skötts med Lübeckmodellen. I
detta exempel 300 m3sk/ha (bild 62).

Med Lübeckmodellen tillåts exempelvis fina exemplar
av tallar i södra, mellersta och kanske även i norra
Sverige växa tills de är 65 cm grova. Inom kalhyggesbruk huggs en tall i södra Sverige redan när den är
30–35 cm, i Norrland långt tidigare. Och en 30–35 cm
tall i söder innehåller bara omkring 1 m3 virke, medan
en 75 cm tall innehåller omkring 5 m3 virke, alltså
det femdubbla (bild 63). Motsvarande gäller för alla
trädslag. En 30–35 cm gran i söder innehåller omkring
1 m3 virke, medan en 45 cm gran innehåller omkring 2
m3. En verkligt stor ek kan innehålla över 10 m3 virke.
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Bild 63. Hundraårig
tall, cirka 75 cm DBH
och över 30 meter hög.
Det ger en virkesvolym
om cirka 5–6 m3sk.

Bild 62. I en skog skött
med Lübeckmodellen
finns uppväxta träd
över hela fastigheten,
träd som även tillåts bli
större än inom kalhyggesbruket.
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1

”Fortsätter öka” gäller för
skogar med naturlig vegetationstyp, vilket i Lübeck för
det mesta innebär bok- och
ekdominerade lövblandskogar.
I områden med planterad gran,
som inte är ett naturligt trädslag i norra Tyskland, blir det
sällan mer än 300 m3sk/ha, då
dessa områden återkommande
drabbas av stormskador och
insektsangrepp. Dessa områden omförs sedan 1992
successivt till naturliga
lövblandskogar.

Att träd får växa sig verkligt stora och att de sedan fälls
genom plockhuggning (i stället för kalhyggen) medför
att det står avsevärt mer virke i en skog skött med
Lübeckmodellen. I Lübeck stod i genomsnitt cirka 300
m3sk/ha när de 1992 ställde om sitt skogsbruk. Hösten
2017 stod där över 420 m3sk/ha. Och virkesförrådet,
alltså hur mycket virke som står per hektar, bara
fortsätter att öka1. Dessutom snabbare och snabbare för
varje år, helt enkelt för att ett större träd både har fler
solfångare (löv) och ett större rotsystem att suga upp
näring med. Detta det ger att skogen ökar både i värde
och som kolsänka mer och mer för varje år som går.

FÖRETAG A & B

I Sverige stod 2016 i genomsnitt cirka 135 m3sk virke
per hektar. En omläggning till Lübeckmodellen skulle
leda till motsvarande förändring i Sverige. Något som
på sikt skulle ge ett fördubblat fastighetsvärde för
många skogsägare. Hur märkligt det än låter blir ett
fördubblat fastighetsvärde till nackdel vid vissa typer
av lönsamhetsberäkningar.

VARNING – Företag ”B” ger 25% lägre avkastning!
För 7,5 är 25% mindre än 10

Företag ”A” är värt 10 miljoner, det går bra och varje
år går det att plocka ut 1 miljon kronor i vinst, dvs en
vinst på 10%. Företag ”B” är värt 20 miljoner, det går
också bra och varje år går det att plocka ut en vinst på
1,5 miljoner, dvs en vinst på 7,5% (bild 64). Mäter vi
lönsamheten i procent, vinner företag ”A”. Räknar vi
hur mycket pengar det varje år blir i plånboken vinner
företag ”B”. Håller man inte isär begreppen kan man få
till följande rubriker:

Företag ”B” rena GULDGRUVAN! 50%
mer i plånboken!
För 1,5 miljon är 50% mer än 1 miljon
Företag ”A” & ”B” skulle lika gärna kunna vara två
skogsfastigheter. Den ena skött med kalhyggesbruk och
den andra med Lübeckmodellen. Vi kan för att hålla
resonemanget enkelt säga att båda fastigheterna ger
lika mycket pengar varje år. Då skulle det kunna se ut
så här:
Skogsfastighet ”A” består av 65 hektar plantering, med
en jämn fördelning med allt från nyligen gjort kalhygge,
till uppväxt plantering på tur att kalhuggas. I genomsnitt står 150 m3sk/ha. Skogsfastigheter i södra Sverige
värderas i runda tal till 500 kronor per skogskubikmeter. Detta ger ett värde för fastighet ”A” på omkring
5 miljoner kronor. Varje år ger virkesförsäljningen
omkring 100 000 kronor, efter att alla kostnader är
Bild 64.
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betalda. Man kan således säga att skogsfastighet ”A”
ger en avkastning om 2%.
Skogsfastighet ”B” består av 65 hektar skött med
Lübeckmodellen, där finns gott om stora träd över hela
fastigheten. I genomsnitt står 300 m3sk/ha. Detta ger
ett värde för fastighet ”B” på omkring 10 miljoner
kronor. Även här ger virkesförsäljningen 100 000
kronor, efter att alla kostnader är betalda. Man kan
således säga att fastighet ”B” ger en avkastning om 1%.
Utifrån detta kan följande rubriker sättas samman:
VARNING – skogsfastighet ”B” ger
50% lägre avkastning!
Skogsfastighet ”B” rena GULDGRUVAN!
100% högre fastighetsvärde, och lika mycket
pengar i plånboken!
Beroende på hur siffrorna presenteras, kan två helt
olika rubriker konstrueras. Och båda är korrekta. Så,
frågan till dig blir, vill du få flest ”procent” från din
skog? Eller vill du ha en skog med det dubbla fastighetsvärdet, få lika mycket pengar och slippa kalhyggen?
När det talas om lönsamhet inom skogsbruk talas
ibland om nuvärde. Följande text är hämtad från
broschyren Val av skogsskötselsystem från Södra
skogsägarna 2012 (Södra 2012).
”En ekonomisk analys som Södra har gjort, utförd för
typiska sydsvenska slutavverkningsbestånd, visar
att en övergång till kontinuitetsskogsbruk (eviga
gallringar) istället för trakthyggesbruk, skulle medföra
en minskad framtida avkastning som motsvarar 40% av
nuvärdet (markvärdet).
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På typisk mark i södra Sverige skulle detta motsvara
48 000 kr/ha i lägre markvärde. Avkastningen varierar
beroende på förutsättningarna. En känslighetsanalys
visar dock att den relativa skillnaden mellan skogsbrukssätten är stabil inom alla realistiska antaganden
för skogstillstånd, avverkningskostnader, tillväxt,
föryngringskostnader, räntor, mm.” (Södra 2012, s. 3).
Vad menas egentligen? Att kontinuitetsskogsbruk,
alltså plockhuggning, ger 40% lägre nuvärde i deras
exempel framgår. Men är lägre nuvärde något som är
bra, eller något som är dåligt? Och i så fall, bra eller
dåligt – för vem? Ett nuvärde berättar inget om hur
mycket pengar du kommer att få. Ett nuvärde kan ge
en lika skev bild av verkligheten som de konstruerade
löpsedelsrubrikerna för företag A & B.
Hur stort det ekonomiska värdet är av att ha skogen
kvar och kunna hugga timmer snart igen beror på hur
och vad man räknar. Om man räknar procent, nuvärde
eller pengar.
Frågan är vad som är relevant för den enskilde skogsägaren. I nedanstående räkneexempel har jag valt att
räkna med 10%. För det första för att exemplen härigenom blir enklare att följa. För det andra för att 10% är
just vad den svenska börsens genomsnittliga värdeökning varit de senaste etthundra åren (Bolmeson 2016).
Och principerna är desamma, oavsett om vi räknar med
en, fem eller tio procents ränta. Den enda skillnaden
blir att effekterna visar sig fortare och blir större när
vi räknar med en hög ränta, i ställer för en låg. Räkna
gärna själv på de exempel du finner intressanta, med
den ränta som du själv finner relevant.
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RÄNTA
Ränta kan ses som en sorts hyra du betalar för att låna
pengar. Eller en hyra du får, för att låna ut pengar.

1

Procent kommer av latinets
per centum, och betyder ordagrant för varje hundrade.

Exempel. Låt oss anta att du lånar 1 000 kronor av en
bank till en hyra av 10%, dvs 10% ränta. Det betyder
att när ett år har gått så skall du lämna tillbaka tusenlappen plus hyra. När räntan är 10%1 blir alltså ”hyran”
att betala för lånet 100 kronor. Du får betala tillbaka 1
100 kronor efter att ha lånat 1 000 kronor i ett år.

KUMULATIV RÄNTA
Kumulativ ränta är bara ett annat ord för ränta-på-ränta.
När du nyss lånade 1 000 kr i ett år betalade du 100 kr
i hyra. Banken tjänade en slant på att låna ut pengarna
och du hade nytta av dem. Detta gjorde att ni bestämde
er för att göra ett nytt avtal, denna gång på tio år och
även nu med en hyra på 10%. Men i stället för att
betala hyran varje år, avtalade ni att du skall betala
hela hyran i klump. Om tio år, när du lämnar tillbaka
tusenlappen.
Då säger banken att den inte bara vill ha hyra för
tusenlappen, utan även hyra för den obetalda hyran.
Något som får anses helt rimligt då de får vänta tio år
på den. Hur blir det då?

Första året blir du skyldig 100 kr i hyra (Bild 65). Ditt
lån har efter ett år vuxit till 1 100 kronor. Detta gör
att när år två har passerat skall du alltså betala hyra
inte bara för tusenlappen, utan även för första årets
obetalda hyra. Alltså hyra för 1 100 kr. 10% av 1 100 kr
är 110 kr. När år två har passerat är du alltså skyldig
1 100 + 110 = 1 210 kronor.
Efter tio år har tusenlappen på detta sätt genom hyra
på hyran, dvs genom ränta på räntan, vuxit till cirka
2 600 kr.
Lån

Ränta

År

Skuld

Årlig ränta

1 000 kr 10%

1

1 100 kr

100 kr

1 000 kr 10%

2

1 210 kr

110 kr

1 000 kr 10%

3

1 331 kr

121 kr

1 000 kr 10%

4

1 464 kr

133 kr

1 000 kr 10%

5

1 611 kr

146 kr

1 000 kr 10%

6

1 772 kr

161 kr

1 000 kr 10%

7

1 949 kr

177 kr

1 000 kr 10%

8

2 144 kr

195 kr

1 000 kr 10%

9

2 358 kr

214 kr

1 000 kr 10%

10

2 594 kr

236 kr

Bild 65.

Om vi leker med tanken att ett barn som föds fick
tusen kronor i present av en lokal bank. Och vidare att
banken lovade barnet 10% ränta-på-ränta på just den
tusenlappen, så länge det stannade kvar som kund.
Då skulle det barnet som nybliven pensionär kunna
kvittera ut nära en halv miljon kronor.
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Med 10% ränta-på-ränta i sextiofem år växer 1 000
kronor till 490.370 kronor. Skulle personen låtit pengarna stå kvar till sin hundraårsdag hade tusenlappen
vuxit till nära 14 miljoner kronor. När man räknar
ränta-på-ränta på något över så lång tid som 50 eller
100 år blir utvecklingen enorm.
Den matematiska formeln för kumulativ ränta, alltså
ränta på ränta, är b(1+r)^t, där b= belopp, r= ränta
^= upphöjt till, t= tid. Exempel: För att räkna ut hur
mycket en tusenlapp växer med 10% ränta-på-ränta på
hundra år ser formeln ut som följande: 1000 x 1,01100.
Det blir 13.780.612 kronor (bild 66).

Med hjälp av diskontering går det att räkna ut hur
mycket du kan betala för något idag som du kommer att
få i framtiden. Och samtidigt få hyra för dina pengar
under tiden. Att göra så kallas att diskontera. Man kan
kalla diskontering för en sorts baklängesräkning med
ränta. Resultatet som fås fram kallas nuvärde. Om vi
fortsätter att räkna med tusenlappen krymper nuvärdet
av att få en framtida tusenlapp så här (bild 67).

Bild 67.

Bild 66.
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Räknat med 10% ränta är nuvärdet av att få en tusenlapp ”nu” tusen kronor. Nuvärdet av att få en tusenlapp
om femtio år, är 9 kr (skiss 26, 27).
Det sammanlagda nuvärdet av att få 10 000 kronor
utspridda över hundra år är 1.627 kronor. För desto
längre fram i tiden som tusenlappen kommer, desto
mindre blir den värd, uttryckt som nuvärde.
Den matematiska formeln för diskontering är b/(1+r)^t,
där b= belopp, r= ränta ^= upphöjt till, t= tid. För att
räkna ut nuvärdet av att få en tusenlapp om hundra
år, räknat med 10% ränta, ser formeln ut som följande:
1000 / 1,1^100. Svar: 7 öre. Nuvärdet av ett löfte att få
1 000 kronor om hundra år är 7 öre, beräknat med 10%
ränta.
Samma effekt får nuvärdesberäkningar vid jämförelse
mellan kalhygge och plockhuggning, där utgångsläget
är en uppväxt skog. Ett kalhygge ger alla pengar nu,
alltså 100% nuvärde. Med plockhuggning blir nuvärdet
av det virke du kommer att hugga och sälja i framtiden
allt mindre. Desto högre ränta och längre tid, desto
lägre nuvärde.
Det var denna specifika situation och detta specifika
sätt att räkna, som Södra valde ut för att jämföra
kalhyggesbruk med hyggesfritt. Man kan inte utvärdera ett skogsbruk genom att bara titta på en specifik
situation från en hel skötselcykel. Givetvis behöver man
titta på och analysera alla förekommande faser inom de
olika skogsbruk man avser att jämföra. Att utifrån en
specifik situation och ett specifikt sätt att räkna, skriva:
”kontinuitetsskogsbruk (eviga gallringar) istället för
trakthyggesbruk, skulle medföra en minskad framtida
avkastning som motsvarar 40% av nuvärdet”, är därför
direkt missvisande.

Mätt i nuvärde krymper allt som kommer att ske.
Utgifter såväl som intäkter. Detta betyder att när du
kommer att få dina pengar blir mycket mer avgörande
än hur mycket pengar du kommer att få.
Låt oss ta ett exempel. Du vinner högvinst på Triss och
kommer att få 25 000 kronor i månaden, i 25 år. Även
en Trissvinst kan mätas med nuvärde. Nuvärdet av att
få 25 000 kronor i månaden, i 25 år, är 2,7 miljoner. Det
verkliga värdet är 7,5 miljoner. Detta när nuvärdet är
beräknat med 10% ränta.
Detta skulle då kunna skrivas som följande. En
ekonomisk analys som Södra har gjort, utförd för typisk
lotteriutbetalning, visar att en övergång till månadsutbetalning i stället för direktutbetalning, skulle medföra
en minskad framtida avkastning, som motsvarar 60%
av nuvärdet. En minskad avkastning med 60% av
nuvärdet? Nej, det låter ju verkligen inte bra...
Matematiken bakom det Södra skriver är korrekt, även
om deras exempel är ordentligt vinklat. Det beskriver
enbart en specifik situation, nämligen en uppväxt skog
där man kan välja mellan att kalhugga eller att plockhugga. Men oaktat att deras räkneexempel är vinklat
kvarstår den intressanta frågan om nuvärde är rätt
måttstock att använda, för dig? Skulle du vilja ha
25 000 kronor i månaden, i 25 år. Alltså sammanlagt
7,5 miljoner kronor. Eller skulle du vilja ha 2,71 miljoner kronor nu, om du fick välja själv?

1

Vad det så kallade nuvärdet
blir av att få 25 000 kronor i
månaden i 25 år, avgörs helt
av vilken ränta som personen
väljer att räkna med. Men
oavsett vilken ränta som väljs,
blir det så kallade nuvärdet
alltid mindre än det verkliga
värdet.

Nuvärdet av Trissvinsten beräknat med 3% ränta är cirka 5,2 miljoner.
Nuvärdet av Trissvinsten beräknat med 5% ränta är cirka 4,2 miljoner.
Nuvärdet av Trissvinsten beräknat med 7% ränta är cirka 3,5 miljoner.
Nuvärdet av Trissvinsten beräknat med 10% ränta är cirka 2,7 miljoner.

124

Kapitel 7.5 - Diskontering

Kapitel 7.5 - Diskontering

125

Om man till exempel funderar på att göra en investering i hyreshus kan en nuvärdesanalys passa. Med
nuvärdesanalys kan då en jämförelse göras mellan
vilken hyresfastighet som blir den bästa investeringen
för de pengar du tänkt investera. På motsvarande sätt
kan en investeringsanalys användas för att jämföra hur
skog som investering står sig i förhållande till någon
annan investering. En fabrik, ett hus eller konst.

1
Staten är Sveriges
största skogsägare. Svenska
kyrkan är Sveriges femte
största skogsägare. Båda
bedriver idag i huvudsak
kalhyggesskogsbruk.

Att få ett mål mat när man är hungrig och ett glas
vatten när man är törstig kommer alltid att vara värt
”100%”.
Använd gärna nuvärdesberäkningar för att jämföra
olika investeringar. Välj sedan skogsbruksmetod
utifrån vad som genererar högst värden. Inte i procent,
utan i kronor, miljö och klimat. År efter år efter år.

Har man däremot bestämt sig för att behålla skogen
är det långt mer intressant hur mycket pengar skogen
genererar varje år. För långsiktiga skogsägare som
svenska kyrkan och staten1 samt även många privata
skogsägare, blir det mera intressant hur mycket pengar
som långsiktigt kan genereras från skogen. Inte vilket
alternativ som i stunden ger det högsta nuvärdet.
Plockhuggning ger pengar jämnt fördelade över tid.
För den som även har utgifter jämnt fördelade över
tid, som mat, hyra, en kyrka att underhålla eller vård,
skola och omsorg att bekosta, så är en tusenlapp alltid
en tusenlapp och en miljard alltid en miljard. Den dag
utgiften skall betalas, så sker det med pengar – inte
med ”nuvärden”.
Vi antar att en dags vattenförsörjning för Stockholm
är värd en miljon kronor. Genom diskontering kan
vi räkna ut nuvärdet av en dags vattenförsörjning i
framtiden. Beräknat med 7% ränta blir nuvärdet av
vattenförsörjning för den 1 januari år 2218 en krona.
Inte per person, utan för alla.
Jag är övertygad om att våra barnbarnbarnbarnbarnbarnbarnsbarn den 1 januari 2218 kommer att uppskatta tillgången på dricksvatten precis lika mycket som
vi gör idag. Antagligen mer, om klimatkrisen inte kan
förhindras. Mänskliga behov kan inte ”diskonteras”.
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UTGÅNGSLÄGE KALHYGGE

1

Monokulturer, där det i
huvudsak bara växer en sak.
Som en havreåker, ett morotsland eller en granplantering med bara granar i en och
samma storlek.

2

m3fub står för meter kubik
fast under bark. Alltså hur
många kubikmeter virke en
stock innehåller, när barken
är borträknad.

Hur ser då lönsamheten ut om utgångsläget är ett
kalhygge, i stället för en skog? Skog är det som kommer
naturligt på de flesta marker i vår del av världen, där
behöver plantering inte göras. Ändå planteras idag omkring 90% av alla kalhyggen. Detta med motiveringen
att en framodlad gran växer fortare än en naturlig gran.
Lübeckmodellen har inte granplanteringar som mål
utan blandskogar, som enligt ny forskning ofta både
växer mer och alltid står stadigare än monokulturer1.
Ett annat motiv som anges för att plantera gran, eller
tall, är att det virket betalas bättre. I södra Sverige
fanns förr gott om ekskogar, precis som i Lübeck. Det
genomsnittliga priset för granvirke är omkring 450
kr m3fub 2 (Sturm 2017). Det genomsnittliga priset
för ektimmer i Lübeck var säsongen 2016/17 4 500 kr
m3fub. Alltså tio gånger så högt. Så att använda ekonomiska argument för att odla fram något, som sen visade
sig bara betalas med en bråkdel av det som på många
marker kommer gratis, är inte direkt logiskt. Till detta
kommer att blandskogar ofta växer bättre (Gamfeldt
m.fl. 2013; Vilà m.fl. 2013) än monokulturer, så inte
heller det argumentet håller.
Vad gäller virkespriserna varierar de beroende på
trädslag, kvalitet och efterfrågan. Generellt kan sägas
att virkeskvaliteten från naturskog är högre än från
plantager. Vad gäller virkespriser bör läggas till att de
träd som är små plantor idag, kommer att börja fällas
och säljas först om femtio till etthundrafemtio år. Och
vilka trädslag som då kommer att betalas bäst är det
ingen som kan säga.
Detta är skälet till att Lübeckmodellen arbetar med
naturliga trädslagsblandningar, för även om vi inte vet
vilket virke som kommer att efterfrågas och därmed
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betalas bäst om femtio till etthundrafemtio, vet vi
vilken trädslagsblandning som växer naturligt, kommer
gratis och står stadigast.
För den som väljer att plantera blir ekonomin som bild
68 illustrerar på nästa sida.
Etableringskostnaden1 för en skogsplantering i södra
Sverige är omkring 15 000 kr/hektar. Planteringen
beräknas vara klar att kalhugga om cirka 65 år och
då ge cirka 140 000 kronor2, beräknat utifrån dagens
virkespriser. Investeringskostnaden för plantering har
på samma tid vuxit till 7 300 000 kronor, beräknat
med 10% ränta. Räknat med 5% ränta har planteringskostnaden vuxit till över 350 000 kronor. En tall- eller
granplantering går alltså back med mellan minus
210 000 och minus 7 200 000 kronor, beroende på vald
investeringsränta

1

Etableringskostnad är vad
det kostar att anlägga en ny
granodling.

2

Omkring 140 000 kronor
är virkesvärdet av 300 m3sk,
beräknat med dagens priser.

Men hur kommer det sig då att det 2017 fortfarandes
anläggs nära 200 000 hektar nya gran- och tallplanteringar när det är så uppenbart är en dålig investering?
Omkring 2010 träffade jag en skogligt ansvarig inom
svenska kyrkan. Han hade ansvar för skötseln av flera
tiotusentals hektar skogsmark. Under vårt möte tog jag
upp att en gran- eller tallplantering inte ens går ihop
ekonomiskt.
”Varför använder ni er inte i första hand av naturlig
föryngring? Rent ekonomiskt går ju en trädplantering
inte ens ihop?”
3

”Nej, det vet vi. Räknar vi plantering som en investering, så går det inte ihop. Det fick vi lära oss redan i
skolan3. Därför räknar vi inte så.”
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Med skolan, menade han
Jägmästare-linjen, som är
den universitetsutbildning de
flesta skogsansvariga i Sverige har gått.
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Bild 68.

Till detta kommer att naturskogen får en mycket högre
biologisk mångfald, den blir starkare, vilket drastiskt
minskar risken att drabbas av storm, insekts- eller
svampskador.
Vad de fått lära sig
var att se en plantering
som en kostnad förknippad
med avverkningen. Alltså inte
en investering, utan en kostnad.
Universitetsutbildning eller inte, en
investeringskostnad försvinner inte
bara för att man byter namn på den.
Låt oss leka med tanken att två mycket
unga skogsägare idag gör var sitt kalhygge.
Den ena investerar 15 000 kronor av pengarna
som blev över från avverkningen i en ny granplantage. Den andre valde naturlig föryngring
och satsade i stället pengarna som planteringen
skulle kostat på börsen.

Mina förfäder kalhögg och planterade omkring
50 hektar skog. När de blev äldre övertog jag gården, vilket fört med sig att jag idag har omkring
50 hektar gran- och tallplanteringar i olika åldrar.
Om de kalhögg för att de behövde pengarna, eller
för att de blev tillsagda att det var så man skulle göra, vet jag inte. Men hade de köpt aktier i
stället för att plantera gran, hade släkten haft
en aktieportfölj värd tiotals miljoner, och jag
en blandskog att vandra i, i stället för en
granplantage.

Då skulle den ene som pensionär ha en granplantage och den andra en naturlig blandskog, plus 7,4
miljoner i sin aktieportfölj (bild 69). För det är vad
15 000 kronor växer till på 65 år, räknat med den
svenska börsens genomsnittliga utveckling de senaste
etthundra åren (Bolmeson 2016).

Bild 69.
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EKONOMI VID ÖVERGÅNG FRÅN
KALHYGGESBRUK TILL LÜBECKMODELLEN

Dock innebär att upphöra med kalhyggen att det under
en period kan bli mindre pengar i plånboken, medan
skogen växer till sig. Dock sjunker inte lönsamheten
för dig som skogsägare bara för att du hugger mindre,
eftersom värdet på skogen stiger i takt med att träden
växer till sig. Att plockhugga i stället för att kalhugga
ger alltså ofta mindre pengar på kort sikt, men lika
mycket pengar – eller mer, på längre sikt.
Att det på kort sikt blir mindre är självklart, då bara en
del av träden säljs i stället för alla. Att det ger mer på
lång sikt är inte lika uppenbart, men likväl sant.

Bild 70.

Utgångsläget, alltså hur situationen ser ut vid start, är
helt avgörande för hur ekonomin blir vid en övergång
till Lübeckmodellen.
Det röda diagonala strecket som börjar nere till vänster
ute på kalhygget och slutar uppe till höger, i toppen på
ett träd, representerar de olika faser som finns inom
kalhyggesbruket. Allt från nytt kalhygge till uppväxt
plantering (bild 70).
Det inringade området representerar målbilden för
skogar som sköts med Lübeckmodellen, nedan kallad
Lümod, alltså en uppväxt skog (bild 70). Att börja med
Lümod betyder att upphöra med kalhyggen, generell
plantering och röjning. Ekonomiskt betyder detta flera
saker. Investeringskostnaderna sjunker, då både kostnaderna för plantering och röjning antingen sjunker
kraftigt, eller upphör helt.
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Skälet att Lümod ger mer pengar över tid, beror på
att när tillväxten skördas främst genom avverkning
av stora träd, blir andelen timmer högre. Det har stor
betydelse för ekonomin. För standardtimmer betalas
nästan dubbelt så mycket som för massaved (Skogsstyrelsen 2016a). Specialsortiment av timmer kan betalas
både tre, tio och i sällsynta fall trettio gånger priset för
massaved. Detta gör att vilken sorts virke som huggs
blir avgörande för ekonomin (Rundvirke Skog 2017;
Kährs 2017; Kjellin 2012).
Efter en avverkning som 2012 utfördes åt Jönköpings
kommun, i en skog vid Axamosjön, blev detta tydligt.
På ett område om 14 hektar avverkades 330 kubikmeter virke enligt principerna för Lübeckmodellen. I
detta specifika fall avverkades 13% av skogen, vilket
motsvarar något lite mer än vart tionde större träd.
Planterings- och avverkningskostnaderna blev 163
kronor per kubikmeter, vilket är mer än dubbelt så
mycket som när ett kalhygge görs. Men lönsamheten
avgörs inte av hur mycket något kostar att utföra, utan
vad som är kvar när kostnaderna är betalda.

Kapitel 7.7 - Ekonomi vid övergång från kalhyggesbruk till Lübeckmodellen

133

På ett kalhygge finns inget timmer. Vid gallring i en ung
plantering blir det mest massaved. Vid en slutavverkning,
alltså när planteringen vuxit upp och enligt kalhyggesbruket är klar att kalhugga för att börja om igen, blir det
mest timmer. Sammantaget gör detta att kalhyggesbruk
under en cykel i genomsnitt ger ungefär lika delar timmer
och massaved (Skogsstyrelsen 2016b, s. 14). Detta är vad
de röda staplarna på bilden illustrerar (bild 69).
Vid Lümod sker avverkning i huvudsak bland de största träden. Det gör att en högre andel av det som fälls
blir timmer. Typiskt blir fördelningen 20% massaved
och 80% timmer. Det är vad de blå staplarna illustrerar. I Jönköping blev utfallet 63 m3fub massaved och
267 m3fub timmer, vilket faktiskt i det närmaste exakt
motsvarar en fördelning enligt 20/80. Det resulterade i
ett avverkningsnetto om 450–500 kronor per m3fub. Det
är mer än den genomsnittliga bruttoinkomsten per såld
kubikmeter virke för hela Jönköpings kommun.
Kalhyggen är billiga att göra, men sedan följer en
period av kostnader för anläggning av nya planteringar.
Därefter en period med gallringar i unga planteringar,
där det ofta mest blir massaved av det som fälls. Att
gallra i en ungskog kostar omkring 200–300 kr per
m3fub, vilket är betydligt mer än exemplet i Jönköping.
Att avverka enligt Lübeckmodellen i en uppväxt skog
kostar ofta kring 130–150 kr per m3fub.
Omkring 2010 besökte jag en bonde på västkusten. Vi
gick en tur genom skogen och jag berättade hur jag
tänkte kring det jag såg. Men han kunde inte köpa
konceptet att plockhugga i stället för att göra kalhyggen. Det blev ju så mycket dyrare att åka omkring
och hugga några träd här och några där, i stället för
att göra ett kalhygge och hugga alla på en gång.
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När vi kom tillbaka till hans gård fick jag syn på korna
som gick och betade bakom ladugården, plus ett fyrtiotal kalvar och ungdjur som gick tillsammans med korna
för att växa till sig.
”Säljer du nötkött?”
”Jajemän, vi säljer lokalproducerat kvalitetskött.”
”Så då kommer slaktbilen hit då och då?”
”Jajemänsan, nästa gång blir om en vecka.”
”Ok, då är det väl lika bra att slaktbilen hämtar alla
djuren på en gång – det blir ju mycket billigare än att
behöva åka hit om och igen och bara hämta de som är
klara?”
”Nej! Är du inte klok! Så kan man ju inte göra! Det är ju
som att kasta pengarna i sjön! Djuren måste ju växa till
sig innan man säljer dem, annars blir det ju ingen bra
affär!”
Samma sak gäller vid avverkning. Kalhuggning blir
billigare, men många träd fälls genom gallring innan
de vuxit sig stora. Här följer några exempel på hur
avverkningskostnad och timmerandel påverkar nettot.
Varje år gallras omkring 330 000 hektar i Sverige
och omkring 200 000 hektar kalhuggs. Så även med
kalhyggesbruk ”åks det omkring och plockas” mer
träd än det kalhuggs, sett till antalet hektar. Sett till
volym skördas omkring 40% av virket i Sverige genom
gallringar och omkring 60% genom att göra kalhyggen.
Enligt data från Skogsstyrelsen och Skogforsk om storskogsbrukets kostnader kostar det omkring 95 kr att
avverka en kubikmeter när det görs genom kalavverkning. Att avverka genom gallring kostar i genomsnitt
omkring 190 kr per avverkad kubikmeter. Dessa siffor
finns sammanställda på skogskunskap.se och är framtagna av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna
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och Skogsstyrelsen (Skogforsk, LRF Skogsägarna &
Skogsstyrelsen 2017). Den genomsnittliga kostnaden
för avverkning inom kalhyggesbruket blir cirka 135 kr/
m3fub, när både gallringar och slutavverkningen är
sammanräknad.
Virkespriserna för 2016 låg omkring 295 kr/m3fub
för granmassaved och 515 kr/m3fub för grantimmer
(Skogsstyrelsen 2016a). I vissa regioner något högre,
och i vissa något lägre. Men då samma siffror använts
för både ”Kalhygge” och ”Lümod” blir skillnaderna
försumbara (bild 71, 72).
För Lübeckmodellen där virkesutfallet blir 20/80 och
den genomsnittliga avverkningskostnaden ligger kring
150 kr/m3fub blir den genomsnittliga förtjänsten per
Bild 71.

Kalhygge

Massaved

Timmer

295 kr

515 kr

50%

50%

Genomsnittlig avverkningskostnad per kubikmeter, all
avverkning

135 kr

135 kr

Netto per sortiment

160 kr

380 kr

Pris per kubikmeter m3fub
Fördelning massaved /
timmer

Netto per kubikmeter,
i genomsnitt
1

Avverkningsnettot är vad
som blir över när virket är
sålt och kostnaderna är
betalda.

270 kr

avverkad kubikmeter cirka 365 kr/m3fub (bild 71). Detta betyder att trots att avverkningskostnaderna stiger,
ökar avverkningsnettot1 med cirka 20%.
Kanske bör man tänka så här: den skogsägare som
hugger ner ett träd och säljer, blir inte rikare. För
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Lümod

Massaved

Timmer

295 kr

515 kr

20%

80%

Genomsnittlig avverkningskostnad per kubikmeter, all
avverkning

150 kr

150 kr

Netto per sortiment

145 kr

365 kr

Pris per kubikmeter m3fub
Fördelning massaved /
timmer

Netto per kubikmeter, i
genomsnitt

321 kr

Bild 72.

↑20%

trädet var redan hans eller hennes. Lika lite som du
blir rikare genom att gå till bankomaten och ta ut
pengar, blir du rikare genom att sälja träd som redan är
dina. Det enda som skett är att du bytt ett ägoslag mot
ett annat, i detta fall träd mot pengar.
Med Lübeckmodellen går det att skörda en högre andel
av tillväxten som timmer. En fördel som förstärks med
tiden, då virkeskvaliteten hos träd som växer upp inne
i en skog blir högre, jämfört med ett träd som växt upp
ute på ett kalhygge. Med tiden gör detta att virkeskvaliteten i skogen stiger och att det blir möjligt att sälja
mer specialsortiment. Exempel nedan visar hur en
förändring av timmerpriset påverkar resultatet.
Exempel Lümod Norr ++ (bild 73) är ett tänkt exempel
från södra Sverige. Timmerpriset är här angivet till 750
kr m3fub. Andelen specialtimmer är satt till 10% och
med en prislapp om 1 500 kr m3fub. Avverkningskostnaden är här satt till 250 kr/m3fub, då specialträd ofta
är dyrare att avverka. I en skog där träden fått växa
upp i en naturlig miljö och därmed bli kvalitetsdanade
är detta scenario fullt möjligt att uppnå. Sådana skogar
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är ytterst sällsynta idag, men likväl fullt möjliga att
återfå på sikt. Med en virkesfördelning och prissättning
enligt exempel Lümod Norr ++ ökar det genomsnittliga
avverkningsnettot med 100%.

priset för ektimmer i Lübeck för säsongen 2016/17 var
runt 4 500 kr/m3fub. De bästa stockarna betalades med
10 000 kr/m3fub.
Skogar som dessa är idag extremt sällsynta i Sverige,
då de flesta ädellövskogar huggits ner och ersatts med
gran. Exemplet är till för att visa på vad som är möjligt
att uppnå på sikt.

Exempel Lümod Syd ++ (bild 74) är ett tänkt exempel
från södra Sverige. Timmerpriset är här angivet till
750 kr m3fub. Andelen specialtimmer är satt till 10%
och med en prislapp om 5 000 kr m3fub. Skälet till att
värdet för specialtimret här är angett till 5 000 kr är
att i södra Sverige växer ädellövträd. Vissa av dessa
betalas från och till mycket bra. Det genomsnittliga
Bild 73.

Massaved

Timmer

Specialtimmer

Pris per kubikmeter m3fub

295 kr

750 kr

1 500 kr

Fördelning massaved / timmer

20%

70%

Lümod Norr ++

138

Massaved

Timmer

Specialtimmer

Pris per kubikmeter m3fub

295 kr

750 kr

5 000 kr

10%

Fördelning massaved / timmer

20%

70%

10%

Genomsnittlig avverkningskostnad
per kubikmeter,
all avverkning

150 kr

150 kr

250 kr

Netto per
sortiment

145 kr

600 kr

4 750 kr

Genomsnittlig avverkningskostnad
per kubikmeter,
all avverkning

150 kr

150 kr

250 kr

Netto per
sortiment

145 kr

600 kr

1 250 kr

Netto per
kubikmeter, i
genomsnitt
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Med en virkesfördelning och prissättning enligt
exempel Lümod Syd ++ ökar det genomsnittliga
avverkningsnettot med 350%.

574 kr

Lümod Syd ++

↑100%

Netto per
kubikmeter, i
genomsnitt

924 kr

Bild 74.

↑350%
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SKOGEN & KLIMATET
De senaste åren har skogen och klimat diskuterades
allt intensivare. Skydda mer skog! Hugg mer skog!
Kraven var helt motsatta, det ena med biologisk mångfald och det andra med klimatet som argument. Men
det är ett omöjligt val. Precis som vi behöver både mat
och vatten behöver vi både ett klimat som går att leva i
och ett fungerande ekosystem. Och lika lite som att alla
problem får sin lösning av att vi skyddar mer skogar,
lika lite löser vi klimatkrisen genom att göra fler kalhyggen. Såväl skydd av skog som ett aktivt skogsbruk
utgör två nycklar till en hållbar framtid.
I Sverige växer varje år omkring 120 miljoner kubikmeter virke varav 85 miljoner huggs ner (SLU 2017).
Det växer alltså mer än det huggs och för varje träd
som fälls planteras två nya. Den årligen ökade virkestillväxten motsvarar en kolinlagring från atmosfären
om cirka 10 miljoner ton kol, eller cirka 36 miljoner ton
koldioxid om man så vill. Detta då träd till största delen
består av kol. Vid ett första påseende ser skogsbruket
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ur ett klimatperspektiv bra ut i Sverige. Men skogsbruk
bedrivs fortfarande genom att göra kalhyggen. Detta
är ett mycket stort problem, både för klimatet och den
biologiska mångfalden. För när en skog huggs ner förvinner inte bara det gröna kollager som skogen utgör,
utan även skogen som kolinlagrande ekosystem. Kvar
ligger marken blottlagd.
I ett öppet brev till beslutsfattare inom EU varnar
190 forskare från EU och USA för de stora negativa
effekterna av intensivskogsbruk, som kalhyggen med
påföljande anläggning av gran- och tallplanteringar i
Sverige är ett exempel på:

“The promotion of an increase in active forest management encourages increased
harvest levels in order to substitute fossil-derived fuels and products with wood and
bioenergy without accounting for their full climate impacts. This approach risks
having adverse effects on climate, biodiversity and resilient ecosystems by emitting
more greenhouse gases, influencing biophysical processes and causing additional
habitat loss – accumulating evidence suggests that the proposed strategy risks being
counterproductive.” (De Wever m.fl. 2017, s. 1).
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Svensk översättning: Att främja en ökning av ett aktivt
skogsbruk uppmuntrar till ökade avverkningsnivåer för
att ersätta fossila bränslen och produkter med trä och
bioenergi, utan att ta hänsyn till den fulla klimatpåverkan som därigenom uppstår. Detta tillvägagångssätt
riskerar att ha negativa effekter på klimatet, den
biologiska mångfalden och resilienta ekosystem genom
att släppa ut mer växthusgaser, påverka biofysiska
processer och orsaka ytterligare förluster av livsmiljöer.
Ackumulerade bevis tyder på att den föreslagna strategin riskerar att vara kontraproduktiv.
Enkelt utryckt finns så många negativa effekter av
intensivskogsbruk, att vi förlorar långt mer än vi vinner
genom att göra kalhyggen och omvandla skogen till
plantager.
En naturlig skog är en blandning av växande och
döende, uppbyggande och nedbrytande. När ett träd
växer lagrar det in kol. När det sedan dör, bryts det ner,
förmultnar och dess kolinnehåll återgår till atmosfären
i form av koldioxid. Detsamma gäller för löven, alla
växter, svampar och djur. Så länge de växer lagrar de in
kol och när de sedan en dag dör och förmultnar, återgår
så småningom kolet till atmosfären. I regnskogen
sker livets processer i turbofart. Det växer fort och
det förmultnar fort. Kollagret i en regnskog utgörs till
största delen av levande träd, växter och djur. Det som
dör förmultnar och försvinner fort.
I Nordens kalla klimat är det annorlunda. Här växer
det långsammare. Men det som dör förmultnar även
långsammare. Detta gör att dubbelt så mycket kol
som finns lagrat i trädens ved, finns lagrat i marken
i form av gamla växt-, djur- och svamprester som
fortfarande inte förmultnat och brutits ner helt
(Skogsstyrelsen 2017a). Detta gäller för hela det boreala
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barrskogsbältet, som sträcker sig över Norge, Sverige,
Finland, Ryssland och Kanada.
I en skog är det fullt av liv, både över och under mark.
Livet under mark lever i symbios med livet över mark.
Svamparna lever tillsammans med träden och får socker som träden skickar ner i sina rötter. I utbyte hjälper
svamparna träden med vatten och näringsförsörjning.
Många av dessa svampar är helt beroende av detta
utbyte för att överleva. När en skog huggs ner upphör
i ett slag detta samarbete. Svamparna dör bort av näringsbrist. Detta gör att när nya träd senare kommer,
finns inte längre alla svampar kvar och kan därmed
inte förse de nya plantorna med näring, vilket gör att de
växer sämre.
Efter ett kalhygge finns inga eller få träd kvar. De
toppar, grenar, stubbar och rötter som tidigare satt
på träden dör och bryts ner. I takt med det förvandlas
kolet till koldioxid som stiger upp i atmosfären. Den
levande skogen som lagrade in kol är borta, bara döda
växtrester som sakta förmultnar finns kvar. Detta gör
att kalhyggen blir kolläckor (Amiro m.fl. 2010; Bergeon
m.fl. 2008).
Visst kommer skogen så småningom tillbaka, men fram
till dess är alla kalhyggen kolläckor. I södra Sverige
växer en skog med verkligt stora träd upp på ett- till
tvåhundra år beroende på plats och trädslag. I norra
Sverige tar det flera hundra år innan det åter finns
stora träd efter ett kalhygge. Enligt FN:s klimatpanel
(IPCC1) bör utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser minska kraftigt med början redan 2020. Om detta
dröjer behöver utsläppen senare minska i mycket snabb
takt och till och med bli negativa, dvs att det totalt
sett lagras in mer kol än som släpps ut, för att jordens
klimat ska kunna tillgodose exempelvis mänskliga
behov. Detta är möjligt att uppnå, men det kräver att vi
gör allt vi kan, på alla håll, med början nu.
Kapitel 8 - Skogen och klimatet
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IPCC står för
Intergovernmental Panel
on Climate Change. Det
svenska namnet för IPCC
är FN:s klimatpanel
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Hundratals nya utsläppsscenarier visar att en fundamental avvikelse från “business as usual” krävs för att
stabilisera temperaturökningen inom detta århundrade
(IPCC 2014).
Ett kalhygge som görs idag kommer fortfarande att utgöra en kolläcka tio år.Det tar nämligen 15–20 år innan de
nya träden vuxit sig så stora, att de lagrar in mer än vad
som hela tiden läcker ut från en skog (Amiro m.fl. 2010;
Bergeon m.fl. 2008).

Att vi trängt undan naturen har minskat
jordens kollager både under och över mark.

Då det fram till idag varje år sedan 1950-talet kalhuggits
omkring 200 000 hektar per år, innebär det att vi idag har
cirka 3–4 miljoner hektar skogsmark som står och läcker
kol. Detta läckage är nästan lika stort som utsläppen från
hela Sveriges transportsektor (Naturvårdsverket 2016).
Efter att träden vuxit sig så stora att de lagrar in mer kol
än vad som avges från ett skogsområde, tar det ytterligare
15–20 år innan träden vuxit så mycket att de lagrat in det
kol som hygget släppte ut de första 15–20 åren.

Många kollager är idag bara halvfulla. Det
mesta av kolet som fanns i skog och mark
finns nu i atmosfären som koldioxid.

Därefter återstår för skogen att växa sig stor igen. Fram
till dess ligger skogen på minus, sett ur ett klimatperspektiv. Halva Sveriges skogsmark har kalhuggits de
senaste 50 åren (Skogsstyrelsen 2015, s. 65). Detta gör att
halva Sveriges skogsmark består av trädplanteringar som
i genomsnitt är 25 år gamla. Och ett träd som är 25 år är
inte bara mycket ungt, det är även mycket litet.
I ett armtjockt träd finns virke motsvarande 0,05–0,01 m3.
Alltså 50–100 liter ved. En större gran i mellersta Sverige
som är 45 cm grov innehåller omkring 2 m3 virke. Det går
alltså omkring 30 stycken armtjocka träd på en stor gran.
Att stora delar av Sverige består av kalhyggen och unga
planteringar gör att det gröna kollagret är mindre än
halvfullt.

144

Kapitel 8 - Skogen och klimatet

Genom att ställa om jord- och skogsbruket och
läka ekosystemen har vi under kommande decennier möjlighet att flytta hundratals miljarder ton koldioxid från atmosfären till marken
och träden.
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Att låta skogen som ekosystem återhämta sig skapar en
positiv kaskadeffekt. Den biologiska mångfalden kommer tillbaka och med den ökar skogens motståndskraft
mot stormar, insekter och svampangrepp. Skogens
gröna kolförråd byggs upp och kolet som finns i marken
skyddas.

Bild 75.

1

Transportsektorn släpper
ut både koldioxid och kolmonoxid samt en rad andra
föroreningar. Dessa har olika
stor påverkan på klimatet.
I den sammanställning som
Naturvårdsverket gjort har
man räknat samman hur
mycket alla utsläpp motsvarar, mätt i koldioxid. Så
kallade
koldioxidekvivalenter
(Naturvårdsverket 2016).

Denna period av återhämtning skapar dessutom en
möjlighet att göra en stor och positiv klimatpåverkan,
med omedelbar effekt. Ett grönt fönster av möjligheter
öppnar sig (bild 75).
Resultatet av att låta alla gamla kalhyggen läka och
unga skogar växa till sig, skulle göra att fyra gånger
så mycket koldioxid varje år lagrades in, som hela den
svenska transportsektorn1 släpper ut. Med tiden ger
detta en ökning av skogens gröna kollager med över en
miljard ton kol, bara i Sverige.

Sveriges skogar utgör bara en liten del
av det boreala barrskogsbältet (bild 76).
Finlands situation är mycket lik den
svenska. Även i Norge, Ryssland och
Kanada har avverkningarna varit omfattande de senaste femtio åren. Detta gör
att även dessa länder har motsvarande
möjlighet att bygga upp sina gröna
kollager.
Om vi antar att de skulle kunna öka sina
skogars gröna kollager lika mycket som
Sverige, skulle det innebära en ökning av
de boreala skogarnas gröna kollager med
över 50 miljarder ton kol, bara i virket.
Till detta kommer det kol som lagras in i
blad, grenar, mark och rötter.
50 miljarder ton kol motsvarar hela
världens totala utsläpp, under nära fyra
år (EPA 2017).
Ändå har här bara de boreala skogarnas
potential berörts, alltså de skogar som
finns uppe i norr (bild 76).
Totalt sett i världen finns mer än tre
gånger så mycket skog, som även den
i stor omfattning är hårt brukad. Där
finns också gröna kolförråd att bygga
upp på flera håll. Till detta kommer
möjligheten att återskapa delar av de
1,8 miljarder hektar skog som enligt FNs
uppskattningar huggits ner och försvunnit de senast sextusen åren.

Bild 76.
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1

Som det är idag släpper vi
ut mer växthusgaser för varje
år. Att böja utsläppskurvan
betyder vända trenden, och i
stället för att som idag släppa
ut mer för varje år som går,
börja släppa ut mindre, och på
sikt släppa ut mindre, än vad
naturen årligen lagrar in.

Inom ramen för klimat och kolinlagring finns ytterligare två områden, som tillsammans med omställning av
skogsbruket så som beskrivits i denna bok, skulle ha en
förmåga att böja utsläppskurvan1, och till och med göra
den negativ.
Det ena området handlar om de mycket stora arealer
våtmark som de senaste hundra åren dikats. När
vattennivån sänks kommer syre i kontakt med torv
som tidigare legat skyddad under vattenytan. När
detta sker accelererar nedbrytningen vilket gör att
stora mängder koldioxid och andra växthusgaser såsom
metan och lustgas skapas (Klemedtsson 2013). Att
återställa dikade våtmarker skulle betyda mycket både
för den biologiska mångfalden (Naturvårdsverket 2017)
och för klimatet (Berglund 2009).
Det andra området handlar om kolinnehållet på
åkermark. Stora mängder kol finns inlagrat i gamla
växtrester, i form av mull. Som jordbruket bedrivs
idag minskar mullhalten och därmed kolinnehållet på
många håll. Det är idag möjligt att utforma jordbruk
så att mullhalten ökar. Ett initiativ som Sverige var
med och skrev under på klimatmötet i Paris 2015 går
ut på att öka jordens mullhalt med 4 promille per år,
en ökning som ensam skulle motsvara hela världens
utsläpp av koldioxid.

Att upphöra med kalhyggen och minska avverkningarna innebär flera utmaningar. Vi kan till exempel
inte i samma utsträckning som hittills ersätta fossilt
bränsle med biobränsle. Vi kan inte heller i samma
utsträckning som idag konsumera papper. För att
klara av de miljö- och klimatutmaningar vi står inför
behöver vi bygga, bo och leva både miljövänligare och
energieffektivare än idag. Den samlade resurs- och
energianvändningen måste minska och det är inte
enkelt. Men alternativet – att fortsätta som idag – är
sämre, mycket sämre.
Vi har idag en unik möjlighet att minska nettoutsläppen genom att ställa om skogsbruket. Gör vi det i kombination med att fasa ut fossila källor har vi fortfarande
möjlighet nå klimatmålen, hejda förlusten av biologisk
mångfald och därmed kunna lämna över grönskande
planet till kommande generationer.

Det går givetvis inte att öka mullhalten i jorden för
evigt, lika lite som vi för evigt kan bygga upp skogarnas
gröna kolförråd. Därför måste vi parallellt med detta
fasa ut användningen av fossila källor.
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BIOENERGI OCH SUBSTITUTIONSEFFEKT
Skogsbruk genererar råvara som kan användas till
byggindustri, bioenergi, papperstillverkning, textilier
och annat. Att bygga med trä i stället för stål och
betong ger en dubbel klimatvinst. Stål och betong är
mycket energikrävande att framställa, medan virke
så att säga växer fram av sig själv. Dessutom lagrar
ett träd in kol när det växer och fortsätter att vara ett
kollager så länge träprodukten finns kvar.
Idag blir bara en mindre del av de träd som huggs
till hus eller andra långlivade träprodukter. Det allra
mesta (80 procent) går till papperstillverkning och bioenergi (Sveaskog 2017). Papper är en kortlivad produkt
som redan efter några varv av återvinning eldas upp i
värmeverken och omvandlas till bioenergi. Men så fort
vi eldar det släpps koldioxid ut i atmosfären.

Bild 77.
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Ett kalhygge blir på detta sätt ett dubbelt slag mot klimatet (bild 77). Det gröna kollager en skog utgör huggs
ner och blir till största delen kortlivade produkter,
samtidigt som kolet som fanns lagrat i grenar, stubbar,
rötter och marken börjar brytas ner fortare och därmed
släpps ut i atmosfären.

Kapitel 8.1 - Bioenergi och substitutionseffekt

Halten koldioxid (CO2) i atmosfären är avgörande för
klimatet och halten har inte varit så här hög på över
800 000 år. Vi har en akut situation, hela jordens
ekosystem är påverkat av oss människor.
Användandet av fossila bränslen och material behöver
minskas kraftigt för att på sikt i det närmaste upphöra
helt. Och den fossila konsumtionen kan inte rakt av
ersättas av ökad biokonsumtion. Konsumtionen behöver
minska, nya effektivare tekniker införas. Även nya
skogsbruksmetoder behövs.
Vi behöver upphöra med kalhyggen och låta de många
unga skogarna växa till sig, så att en del av den
koldioxid vi släppt ut åter kan fångas in. Det virke som
fälls behöver i första hand användas till husbyggnation
och andra långlivade produkter. Men då en stock är
rund och planka fyrkantig blir det spill över som kan
användas till att göra fler produkter av, även papper
och i viss utsträckning bioenergi och biobränsle. Men
i första hand behöver virket användas för att ersätta
stål- och betongkonstruktioner, vilket ger en verklig och
viktig substitutionseffekt1. Att elda biobränsle i stället
för att olja gör det inte.

Kapitel 8.1 - Bioenergi och substitutionseffekt

1

Substitutionseffekt betyder
den utbyteseffekt som uppnås
genom att använda exempelvis biobaserade produkter i
stället för fossila.
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VILTSKADOR, BETNING
Förr jagade vi för att det var nödvändigt för försörjningen, idag är det en blandning av nöje och matförsörjning
som är drivkrafter. Många jägare är starkt engagerade i
jakt och friluftsliv och får samtidigt kött av hög kvalitet.
Under slutet på 1800-talet och början på 1900-talet var
det annorlunda. Då var Sverige i det närmaste tömt på
ätbart vilt som älg, hjort och rådjur. Sverige svalt i flera
perioder och det som då gick att äta, åts. När första och
sedan andra världskriget kom infördes även ransonering
och människor försörjde sig på det de kunde finna i
naturen. Följande är hämtat från Kalmar läns museum:
Allt skulle tas tillvara, inget fick förfaras. Befolkningen
rekommenderades att fylla grötkastrullen med vatten
men inte diska ur den – nästa dag blandades de gamla
grötresterna med den nykokta gröten. Folk plockade
måsägg och blev flitiga på att konservera frukt, svamp
och bär. Kött från grävling, kråka och ekorre förekom i
kristidsrecepten.

Hur många hjortar och rådjur vi har är det ingen som
vet, då systematisk rikstäckande inventering saknas.
Men det handlar om cirka en halv miljon rådjur, dovoch kronhjort sammanlagt. Att ha så stora stammar av
klövvilt påverkar skogen på landskapsnivå.
När ett kalhygge görs kommer ofta ett omfattande
uppslag av lövträd, tall, gräs och örter. Ett kalhygge
erbjuder alltså under några år rikliga mängder foder,
med gott om färska årsskott i lagom beteshöjd.
Klövviltet lockas dit och i vissa områden med stora viltstammar kan så gott som alla ”goda” trädslag bli
uppätna (bild 78). Det som äts upp först är det som står
högst upp på viltets delikatesslista. Hit hör rönn, ek,
sälg, asp, lönn, vildapel med flera. Det som blir kvar på
ett kalhygge i dessa områden är ofta bara gran och björk.
Är det riktigt mycket vilt eller ont om mat stryker även
björken med, kvar blir då endast gran.

Bild 78. Hårt
betad ”bonsai-ek”.
I bakgrunden växer
björk.

Hur det var då är nog svårt för den som inte upplevt
svält att ens föreställa sig. Efter andra världskrigets
slut tog både jordbruket, industrialiseringen och
kalhyggesbruket fart.
På ett kalhygge växer under några intensiva år stora
mängder grönfoder. Det tillsammans med en under
mitten av nittonhundratalet nästan obefintlig vargstam
och ett växande intresse för jakt som hobby har bidragit
till dagens på flera håll extrema klövviltsstammar. Idag
har Sverige världens tätaste älgstam med omkring 9,5
älgar per tusen hektar (Wallgren 2016). Motsvarande
siffra för Finland är 3,5 och för Ryssland 1,5 älgar per
tusen hektar. Detta motsvarar i Sverige en sommarälgstam på omkring 300 000 till 350 000 älgar. Varje höst
skjuts 80 000 till 100 000 av dessa.
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Bild 79. Granplantage i
norra Halland. På marken
växer endast mossa.

Senare, i takt med att de lövträd som inte ätits upp röjs
bort och granplanteringarna tätnar, minskar fodertillgången. En uppvuxen granplantering i södra Sverige
kan ofta ”inte ens fö en gråsparv” som min morfar
skulle sagt (bild 79).
Och inne i plantagen blir det lilla som lyckas växa upp
ofta hårt ansatt. Bilden är från en femtioårig granplantering i Habo, Jönköpings län. De röda snitslarna
är satta på ekar som är fem till tio år gamla men inte
högre än en tvärhand. Skälet är att de späda årsskotten
om och om igen blivit betade (bild 80, 81).

154

Kapitel 9 - Viltskador, betning

Bild 81.
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Bild 80. Granplantage i
Habo, Jönköpings län.
Ekplantor är märkta
med röda snitslar.
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Bilden visar ett område med naturlig föryngring i
lövblandskogsbestånd i Linköping (bild 83). Snitslarna
är knutna kring de unga lövträd som fanns på ytan.
Inom ett område av cirka 100 kvadratmeter fanns 64
ekar, 30 övrigt löv som ask, rönn, asp, med flera1 samt
20 granar. Alla lövträd hade betesskador. Om ingen
stängsling eller kraftig förändring av viltstammen sker
kommer granarna att ta över i detta område på bekostnad av ek, ask, asp, lönn, rönn, sälg med flera. Inte för
att gran är det naturliga eller det starkaste trädslaget i
Linköping – utan för att de andra helt enkelt äts upp.

Bild 82. Eken
närmast i bilden är
omkring tjugo år
gammal, men inte
mer än en tvärhand
hög. Skälet är även
här återkommande
betning. Bilden är
från en lucka i en
sjuttioårig granplantering i östra
Göteborg.

Betestrycket är på många håll idag så högt och skogsbruket så ensidigt, att vi saknar flera av våra vanliga
trädslag i de framväxande skogarna/plantagerna. Givetvis kommer de inte att försvinna helt, men fördelningen
av trädslag blir gravt snedvriden.

1

Hassel är ej medräknad.

Bild 84. ”Bonsai-tall” på en
kulle i Linköping.

En god vän och jägare menade att det viltet påverkar
är nog försumbart i jämförelse med vad jord- och
skogsbruket påverkar. Det vi kan konstatera är att
bägge frågorna är viktiga, skogsbruket och viltstammen
formar tillsammans numera Sveriges skogar. Vi behöver både ett skogsbruk som ger större mångfald och en
viltförvaltning som ger denna mångfald utrymme att
växa upp.

Bild 83. Aspskog i
Linköping. Unga
lövträd markerade
med snitslar

De ekologiska konsekvenserna är en sida av saken. De
ekonomiska aspekterna en annan. I Dagens Nyheter
stod 4 april 2014 följande: Älgen kostar Sverige 23
miljarder varje år. Debattartikeln var skriven av
Michael Kuylenstierna, vice ordförande i Memmings
Häradsallmänning som ligger i Östergötlands län, samt
Jan Persson, vice jägmästare och förvaltare för Häradsmarken. Summan har de fått fram genom att titta
på hur mycket tallen tappar i tillväxt genom att betas,
samt hur kvaliteten på det framtida virket försämras.
Den exakta kostnaden är svår att avgöra, men att det
handlar om åtskilliga miljarder varje år är tydligt.
156

Kapitel 9 - Viltskador, betning

Kapitel 9 - Viltskador, betning

157

Att dagens på sina håll extrema viltstam påverkar
ekosystemet är forskare eniga om. Hur mycket det
påverkar ekosystemet vet vi inte ännu, då situationen
är relativt ny. Det är bara sedan mitten på 1900-talet
som vi haft dessa stora stammar av älg, hjort och
rådjur.
Hur mycket klövvilt av olika slag vi kan ha bör avgöras
utifrån ett helhetsperspektiv. Hur jord- och skogsbruk
bedrivs och jordens bördighet ser ut är faktorer
som bör vägas in. Detta kräver regionalt och lokalt
anpassade förvaltningsstrategier. Kravet ur ett skogsbruksperspektiv är att vi bör ha en vital föryngring av
alla för platsen naturliga trädslag.

Bild 85. Naturlig föryngring i lucka skapad av
stormen Gudrun 2005. Luckan är omkring en
trädlängd bred och i dess mitt växer ek, rönn, björk,
sälg och asp. Trädet jag håller i är en ek.
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HÄGN

HÄGN AV SÅGVERKSSPILL

Genom att sätta upp mindre hägn kan unga trädplantor
skyddas mot betning från älg, hjort och rådjur. Det
innebär både jobb och kostnad, men ger å andra sidan en
omedelbar effekt.

Hägn kan konstrueras av bakar, som är spill från något
lokalt sågverk. Bilden är från Vittsjö. Utanför hägnet
var alla lövträd (även björken) betade så att det liknade
en engelsk park. Inte ett skott stack upp (bild 86).
Februari 2013 byggdes ett hägn av bakar och redan
efter första sommaren var skillnaden minst sagt
påtaglig (bild 87).

Generellt kan sägas att ju större hägnet är, desto lägre
blir kostnaden per inhägnad kvadratmeter. Dock finns fördelar med att göra flera mindre hägn i stället för ett stort.
Stora hägn skär av landskapet, medan mindre hägn blir
lättare för djur och människor att kryssa fram igenom.
Det finns även risk att träd blåser ner och gör hål i
hägnet. Att bara göra ett stort hägn är lite som att lägga
alla ägg i en och samma korg. Skulle det bli ett hål genom
att ett träd faller ner på stängslet kan konsekvenserna bli
stora, då många djur verkar ha en nästan magisk förmåga
att finna dessa hål.
Små hägn är dyrare, men säkrare och ger möjlighet till
bättre överblick. Små hägn är relativt enkla att kontrollera
medan djur som tagit sig in i ett stort hägn kan vara svåra
att upptäcka. Oavsett storlek eller konstruktion behöver
hägn tillsyn. En inspektionsrunda vår och höst kan rekommenderas, samt dessutom efter kraftigare stormar.

Bild 86.

Hägn kan byggas av olika material, men det vanligaste är
att bygga dem av nät. Ett tips vid inspektion av näthägn
är att ta med en sekatör eller grensax och klippa bort sly
som börjat växa in i nätet. Det är en åtgärd som underlättar mycket den dag hägnen skall tas ner. Generellt bör
hägn sitta uppe tills träden blivit minst 4–5 meter höga.
Även om en älg inte når mer än 2–2,5 meter upp, kan de
helt sonika gränsla trädet så att det böjs ned. De kan även
beta lågt sittande grenar vilket hämmar trädens tillväxt.
Hägn kan konstrueras på en rad olika sätt. Nedan följer
ett urval.
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Bild 87. En växtsäsong efter att hägnet kom på plats har
de tidigare hårt betade träden satt fart. De
längsta årsskotten är
över en meter långa.
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HÄGN AV LÄKT
Så här ser det ut endast 4 år senare (bild 88).

Bild 88. Hägnet sattes upp
februari 2013. Denna bild är
tagen september 2017, alltså
fem växtsäsonger senare.

Hägn kan byggas av 1”x2” virke (25x50 mm) som spikas
samman till enkla grindar (bild 89). Dessa grindar
najas1 sedan ihop ute i skogen och stagas vid behov
(bild 90). Vanligt virke fungerar alldeles utmärkt,
tryckimpregnerat virke behövs inte. Höjden bör vara
två meter och bredden 3–4 meter och ribborna placerade exempelvis enligt måtten nedan.

1

Najas betyder att binda ihop
med ståltråd.

Bild 89. Om grindarna sätts samman med
träplugg i stället för spik,
kan hela konstruktionen
lämnas i skogen utan
att lämna efter sig vassa
spikar.

Bild 90. Exempel på hur
uppsatta grindar kan se ut.
Hägn tillverkat av läkt.
Vittsjö, Skåne.
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STOLP- OCH NÄTHÄGN

TRÄD- OCH NÄTHÄGN

Hägn kan byggas av stolpar och viltstängsel, liknande
de som syns längs motorvägarna. Oftast används
trästolpar när hägnet skall sättas upp i skogen
(bild 91).

Levande träd kan nyttjas som temporära stolpar
(bild 93). Saxstolpar kan användas som komplement
där avståndet mellan lämpliga träd är för långt. Vid
användning av levande träd, binds nätet fast med band
eller snöre. Viktigt är att inspektera hägnen en gång
om året och då även vid behov lösa upp och knyta om
banden så att träden inte stryps.

Bild 91.

Bild 93.

Hägn kan byggas av slanor (mindre träd) från skogen
som sätts samman till saxar i vilka nätet hängs upp
(bild 92).

Bild 92.
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KORT OCH BLANDAT
Beställarkompetens
Det går inte nog att understryka vikten av beställarkompetens. Att du som är skogsägare är tydlig med
vad som gäller inför en avverkning eller annan beställd
åtgärd. Otaliga är de personer jag mött som nästan
gråtit av förtvivlan för att deras skog blivit sönderkörd
efter en avverkning. Den enda försäkringen mot detta
är kunskap och tydliga kontrakt. Hur stora körskador
är okej för dig som skogsägare (bild 94)? Oavsett vad
som gäller för dig, är det helt avgörande att detta skrivs
in i avtalet.

Bild 94.
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Biologisk mångfald
Vitala ekosystem med rik och naturlig biologisk mångfald är en grundförutsättning för livet på jorden så som
vi känner till det. Betydelsen av att utforma skogsbruk
så att den biologiska mångfalden värnas kan därför inte
nog understrykas. Lübeckmodellen värnar den biologiska mångfalden genom att tillämpa prozessschutz1
och arbeta med PNV som förebild. Som komplement
behövs skyddade områden där inget skogsbruk bedrivs,
något som gäller oavsett vilken skogsbruksmodell som
används.

1

Prozessschutz betyder processkydd som i kombination
med PNV leder till att även
plantager och tidigare hårt
brukade skogar med tiden
utvecklar höga naturvärden.
Se sidan 55, andra stycket och
framåt.

I tidskriften Biodiverse, nummer 4/2008 samt nummer
2/2010 finns mer att läsa kring biologisk mångfald och
dess betydelse. Tidskriften ges ut av SLU Centrum för
biologisk mångfald och är fritt tillgänglig online.
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GROT och stubbrytning
Stubbar och GROT lämnas av närings- och naturhänsynsskäl kvar i skogen inom Lübeckmodellen.
GROT står för grenar och toppar (bild 95) som blir kvar
av träden när stocken har tagits tillvara. GROT kallas
det tredje sortimentet, efter timmer och massaved. Två
tredjedelar av alla näringsämnen sitter i trädets topp,
grenar, barr och löv. Där dessa samlas ihop och körs ut
fraktas också näring bort. Att lämna kvar grenarna och
topparna ger näring till kommande trädgenerationer
och motverkar även försurning. GROT är utmärkt att
använda som matta för maskinerna att köra på. När så
görs skonas marken och skadorna blir mindre. GROT
bidrar även till den biologiska mångfalden.
Bild 96. Stubb-upplag.

Bild 95. GROT-upplag
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Stubbbrytning betyder att stubbarna bryts upp.
Stubbrytning innebär ett stort ingrepp i naturen. Även
detta har från och till gjorts i syfte att skaffa bränsle till
värmeverken (bild 96).

Insektsangrepp
Eftersom vi har ersatt de flesta av våra skogar med
trädplantager har risken för insektsangrepp ökat1.
Att monokulturer är känsligare2 för både storm,
svamp- och insektsangrepp är allmänt känd kunskap
bland forskare världen över.
I Sveriges Natur stod den 28 april 2017 följande att
läsa:
– Det är väldigt svårt att förutse vilka arter av
insekter som kan bli potentiella problem. Man
kan däremot räkna med att det kommer ske en del
förändringar, och baserat på ekologisk kunskap kan
man förvänta sig att likåldriga monokulturer har
en svagare motståndskraft mot till exempel stormar
och skadeinsekter än blandskogar med träd av olika
åldrar, förklarar Maartje Klapwijk, forskare vid
institutionen för ekologi, SLU (Hamnqvist 2017).
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1

I SLU nyheter publicerade
12 juni 2017 kunde man läsa
följande: Vi får räkna med att
skador orsakade av granbarkborren kommer att öka i stora
delar av Europa i framtiden,
enligt en stor studie som letts
av SLU. Studien visar på en
ökad risk för skador under
varma och torra somrar och
efter stormfällningar, händelser som troligtvis kommer bli
allt vanligare som ett resultat
av klimatförändringen (Marini
m.fl. 2017, s. 15). Och de fick
rätt. Åren 2018, 2019 och 2020
blev angreppen från granbarkborre mycket omfattande.

2

I SVT Nyheter/Vetenskap
stod den 9 mars 2011 följande att läsa: Naturen slår
monokulturen. Vi människor
odlar oftast våra växter var
för sig, så kallad monokultur.
Naturen däremot blandar
hej vilt. Och naturens egen
strategi är mycket mer produktiv, visar en ny studie. Ju
fler arter, olika träd, olika buskar, olika blommor och andra
växter, desto mer näringsämnen och solenergi tar de till
vara och desto bättre växer de
(Nord 2011).
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Körskador
Att motverka uppkomsten av körskador är ett viktigt
mål för svenskt skogsbruk. Markskador till följd av
körning i skogsmark är ett växande problem och påverkas av många faktorer. När det gäller körskador finns
inga tydliga gränser eller regler för hur stor påverkan
samhället tolererar.
I Vetandets värld sändes måndagen 25 november 2013
ett avsnitt med rubriken: Tunga maskiner skadar
skogsmarken där följande stod att läsa:
De stora skogsmaskiner som skogsbruket idag är helt
beroende av lämnar både synliga och osynliga skador
efter sig (bild 97). Marken pressas samman, syretillförseln stryps och vattentransporten hämmas. Inom
jordbruket är markpackning ett stort och accepterat
problem men i det praktiska skogsbruket är det i stort
sett tyst om detta.
Skogsstyrelsens markexpert agronomen Anja Lomander
anser att problematiken med markpackning i skogen är
ett generellt problem.
”Det grundar jag på de erfarenheter jag har från
jordbruksmarken. Rent fysikaliskt beter sig marken
likadant oavsett om man kör med en skogsmaskin
på den eller med en jordbrukstraktor. Så jag tror att
markpackning i skogen är ett stort problem”, säger
Anja Lomander.

Bild 97. Körskada efter avverkning. Fjärås, norra Halland.
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Även tidningen ATL tar upp ämnet 30 april 2013. Där
fortsätter Anja Lomander:
”Jag kan inte låta bli att förvånas över att skogsnäringen inte kan förstå att de fysikaliska lagarna inte
skiljer sig mellan jordbruksmark och skogsmark.
Man blir nästan förlöjligad om man försöker föra upp
den diskussionen. Det är ganska intressant att man
slutade diskutera frågan redan på 70-talet, samtidigt
som man började köra med stora tunga maskiner.”
Med i artikeln finns även Iwan Wästerlund, professor i
Skogliga biomaterial och teknologi på SLU i Umeå. Han
säger:
”Jag gjorde packningsstudier redan på 80-talet och
sådde gran och tallfrö på packade jordcylindrar.
Tallen klarade sig hyfsat men granens rötter kom
bara inte ned. De utvecklade inga rötter alls. Men
ingen trodde mig.”
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LAGTEXT – NATURLIG FÖRYNGRING
Det finns ingen lag som kräver att du som skogsägare
skall plantera på marker där naturlig föryngring kan
komma inom lagstadgad tid.
Svenska lagar stiftas av Sveriges riksdag. Med lagarna
som grund antas föreskrifter och förordningar av
Sveriges regering. Berörd myndighet utformar därefter
allmänna råd. Skogsstyrelsen är den myndighet som
ansvarar för skogsbruk.
5§ Skyldighet att anlägga ny skog
På ett kalhygge är det i första hand paragraf fem och
sex som är aktuella. I skogsvårdslagstiftningen, gällande regler 1 april 2020, står i förordningen till 5 § att:

De flesta trädslag som
kommer naturligt räknas som
godkända.

1

Anläggning av ny skog skall ske genom sådd eller
plantering när naturlig föryngring1 inte kan bedömas ge
tillfredsställande återväxt inom godtagbar tid (Skogsstyrelsen 2017c).
Vad innebär då tillfredsställande återväxt inom
godtagbar tid? Under föreskrifter och allmänna råd
anges Skogsstyrelsens tolkning av ”inom godtagbar
tid”. Längsta tillåtna tid för att få ett tillfredsställande
plantuppslag genom naturlig föryngring är i södra
Sverige 5 år räknat från det år då skyldigheten att
anlägga ny skog uppkom (Gotland undantaget). I norra
Sverige och på Gotland är motsvarande tid 10 år och
på de svagaste markerna i de inre delarna av norra
Sverige 15 år.
Vidare står: Om det finns särskilda skäl med hänsyn
till den lokala erfarenheten av naturlig föryngring och
tillståndet på den aktuella föryngringsarealen vid den
tillåtna tidens utgång, får Skogsstyrelsen besluta att
tiden förlängs med högst 5 år.
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NATURHÄNSYN
Naturhänsyn beskrivs ofta som att vara aktsam kring
vattendrag, spara enskilda värdefulla träd samt död
ved. Men vad har det för betydelse, när hela skogen
huggs ner så att den lämnade naturhänsynen blir
stående mitt ute på ett kalhygge (bild 98, 99, 100)?

Bild 98. Kritiskt tröskelvärde för tretåig hackspett.

För att naturhänsyn verkligen skall göra någon nytta
behöver skogens skyddande kontext finnas kvar. Hela
grunden för Lübeckmodellen är Prozessschutz – alltså
att skydda skogens naturliga processer. Att vara
aktsam kring vattendrag, spara död ved och naturvärdesträd ingår som en naturlig del i det.

2013 gav SCA ut Naturhänsyn vid slutavverkning som
är en beskrivning av detaljhänsyn vid slutavverkning
(SCA 2013)

Bild 99. Det verkar finnas få
gamla trädkvarter på bostadsmarknaden idag.
Bild 100.

Några viktiga punkter att tänka på:
– Lämna all död ved, då denna är helt avgörande för
många djur, växter och svampar.
– Lämna naturvärdesträd.
– Undvik körning över eller i närheten av vattendrag.
– Undvik all avverkning under fåglarnas häcknings
period, särskilt under perioden första april till och
med sista juli.
– Naturhänsyn behöver tas, oavsett skogsbruksmodell.
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NATURVÄRDESTRÄD
Ett naturvärdesträd är ett träd med höga naturvärden.
Det är ofta stora, gamla träd med gott om döda grenar
i kronan och där mossor och lavar växer på stammen.
Det kan även vara träd som är murkna inuti, alltså
ihåliga. Dessa träd har en ovärderlig betydelse för den
biologiska mångfalden, men duger ofta inte till annat
än ved om de skulle fällas.
Texten nedan är ett utdrag ur broschyren Träd och
buskar med naturvärden (Skogsstyrelsen 2014).
Till naturvärdesträd räknas levande eller döende träd
som har gröna blad eller friska barr i kronan. De ska
ha speciella naturvärden och vara avvikande från
virkesträden i det bestånd som avverkas. Exempel
på naturvärdesträd: Grova och/eller äldre träd med
höga naturvärden inklusive grova enar och grova,
tidigare frivuxna hagmarksgranar. Gamla senvuxna
träd. Boträd med risbon, hålträd eller grova träd med
påtagligt vid och grovgrenig och/eller platt krona.
Grov hassel, grova aspar och alar i barrdominerade
bestånd om de inte förekommer rikligt. Trädformig
sälg, rönn, oxel, lönn, lind, hägg, fågelbär, alm och
hagtorn i barrdominerade bestånd (bild 101). Träd med
påtagliga, öppna brandlyror och träd med tydliga äldre
kulturspår.

Bild 101. Exempel på naturvärdesträd. Sälg på
åkerholme i Sörmland.
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RAS OCH SKRED
Skogens träd, ris och buskar fyller en stabiliserande och
reglerande funktion i landskapet. När en skog huggs
ner blir ofta blöta marker blötare och torra marker
torrare. Även vattenkällor kan sina och risken för ras
och skred öka. Kalhyggen ökar risken för ras och skred,
något som exemplet från Sysslebäck visar (bild 102).

Bild 102. De stora regnmängderna samtidigt som marken delvis var tjälad medförde att ytvattenavrinningen fick ett mycket
snabbt förlopp. Även de omfattande kalhyggena bidrog i stor
utsträckning till att ytterligare öka avrinningshastigheten mot
dalgången (MSB 2010).
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RESILIENS
Begreppet resiliens härstammar från det latinska ordet
resilire = studsa tillbaka. Resiliens betyder i de flesta
sammanhang förmågan att klara en förändring och
förmåga till återhämtning.
Biologisk resiliens är exempelvis att om en art utrotas
kan dess roll i ekosystemet övertas av en annan art
med liknande funktion. En minskad biologisk resiliens
kan leda till en plötslig och oväntad ekologisk kollaps.
En liten förändring i ett känsligt system kan vara tillräckligt för att nå bortom systemets tröskelnivå – vilket
leder till kollaps.
Biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens resiliens eftersom det innebär en spridning
av riskerna och större möjlighet till anpassning och
omorganisation efter en störning.

Jordens funktioner är hotade
Fyra av de nio planetära gränserna överskrids nu. Orsaken är vi
människor. Överskridandet beror på att vi har allt större påverkan
på klimat och miljö och knaprar för hårt på jordens resurser. Konsekvenserna kan bli stora.
– När vi väl har passerat en viss tröskel kommer det inte vara
möjligt att vända eller ens sakta ner förändringarna i jordsystemet
även om vi lyckas bromsa utsläpp av växthusgaser, förlusten av
biologisk mångfald, eller förändrad markanvändning, till exempel.
Detta får potentiellt katastrofala följder, säger Will Steffen (Steffen
m.fl. 2015).
För att sammanfatta, så borde vi agerat kraftfullt redan för över tio
år sedan. Det vi gjorde då, eller snarare inte gjorde, kan vi idag inte
ändra på. Därför är det av yttersta vikt att vi agerar nu. Idag. För
agerar vi inte nu, på kort sikt, kommer det inte att finnas någon lång
sikt att agera på.

Naturens förmåga att återhämta sig efter till exempel
naturkatastrofer är kraftigt försämrad, visar en
FN-rapport som offentliggjordes redan 2005
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005).
Lokala ekologiska system är kända för att skifta
plötsligt och irreversibelt, dvs för all framtid, från ett
tillstånd till ett annat när de tvingas över kritiska
trösklar, skrev Anthony D. Barnosky tillsamman med
21 andra forskare i rapporten Approaching a state shift
in Earth’s biosphere. Publicerad i Nature, juni 2012.
(Barnosky m.fl. 2012).

1

forskning.se drivs av
Vetenskapsrådet,
Utbildningsdepartementet.
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16 januari 2016 fanns följande rubrik att läsa på
forskning.se1:
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RÖJNING
Röjning innebär att med röjsåg städa bort träd man inte
vill ha för att ge plats åt de träd man planterat. Detta
är standard inom kalhyggesbruket för att skapa granoch tallplantager. Det räcker oftast inte med att bara
plantera gran för att få en granskog, utan man behöver
aktivt ”städa bort” det som kommer naturligt (bild 103).

Ett annat skäl att röja kan vara sociala aspekter. Längs
en stig eller promenadslinga i en tätortsnära skog kan
det finnas skäl att röja fem till tio meter på vardera
sidan längs stigen för att skapa en luftigare upplevelse
av promenaden.

Förutom att detta sänker skogens resiliens minskar
det också den totala tillväxten. Vid röjning tas en
varierande andel av den producerade skogen bort och
en tid efter ingreppet kommer beståndets resurser
inte att utnyttjas till fullo av de kvarvarande träden.
Produktionsbortfallet resulterar i att totalproduktionen
minskar med ökad röjningsstyrka. (Vestjordet 1977,
Varmola 1982, Fryk 1984, Braastad & Tveite 2000).

Av ekologiska skäl kan det också finnas skäl att röja.
Då handlar det mest om att göra punktinsatser för att
släppa fram ek, tall, rönn, lönn eller andra trädslag.
Dessa kan vara svagt representerade på grund av att
skogen blivit hårt betad av älgar och rådjur när den
väste upp. Här behövs sällan röjsåg. Konkurrerande
träd kan enkelt knäckas med händerna, eller med hjälp
av en liten yxa.

När man ”städar bort” träd finns färre träd som kan ta
tillvara solljuset och växa, vilket leder till att röjning
minskar den totala tillväxten. Varför har man då röjt?
Jo, för att skapa gran- och tallplanteringar med träd
av samma storlek och som står på jämna avstånd, redo
att kalhuggas vid ett och samma tillfälle. Röjer man
inte blir det ojämna blandskogar som inte alls passar
kalhyggesbruket. Då målet för Lübeckmodellen är just
varierade blandskogar, tillämpas generellt sett inte
någon röjning.
Undantag finns och kan vara både av tekniska, ekologiska och sociala skäl.
Ett exempel är en tät ungskog som skall gallras för första gången. Där är det motiverat att röja där vägarna
skall gå, samt en till två meter vid varje sida om vägen.
Detta för att få bättre arbetsmiljö och ett snyggare
resultat. Om man kör in med en maskin utan att röja
bort de små träden där vägen skall gå så blir det helt
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enkelt väldigt trassligt och stökigt efteråt, förutom att
det blir svårjobbat för den som kör maskinen.
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Bild 103. Trots att björken
sågats ner, håller den på att
växa om granen, nu för andra
gången. Björk är en naturlig
pionjär, specialist på att komma först och växa fort i sin
ungdom. Granen är tvärtom.
Den är ett utpräglat sekundärt trädslag, specialist på
att komma som nummer två,
växa upp i halvskugga och sedan ta över. Att plantera gran
på ett kalhygge är helt emot
naturens egna principer. Den
tidigare avkapade björken
kan ses som en liten kort vit
stubbe, mitt inne i buketten
av nya björkar som växt upp
kring dess fot.
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STORMAR
En natt i början av 2005 blåste stormen Gudrun ner
över 75 miljoner kubikmeter virke. Det motsvarar i
det närmaste lika mycket som normalt huggs i hela
Sverige under ett helt år. Skulle man lasta upp allt på
timmerbilar och köra upp på en motorväg så skulle den
karavanen sträcka sig mer än ett varv runt jorden.
En granplantering i södra Sverige med bara ett trädslag, i en ålder och i en storlek, är ett lätt rov för stormar
och ett dukat bord för granbarkborrar. De senaste 100
åren har det skett en dramatisk ökning av mängden
stormfälld skog.

Frågan man då ställer sig är: Vad är skälet? Dels fanns
det mindre skog för 100 år sedan som kunde blåsa ner,
men det skälet räcker inte som förklaring. Idag har vi
dubbelt så mycket volym träd som för 100 år sedan,
men stormskadorna, hur många kubikmeter virke som
idag blåser ner jämfört med för 100 år sedan, har mer
än tiodubblats.
Har det då blåst mer de senaste 100 åren? Läser man
vidare i samma rapport finner man att svaret på den
frågan är nej (bild 105).

Bild 105.

Nedanstående graf är från rapporten Kan man undvika
stormskador? (Blennow 2004)
Rapporten är från 2004, så den högra
stolpen för stormen Gudrun är ditritad
i efterhand (bild 104).

”Om tendensen att omfattande stormskador blivit
vanligare inte beror på att det har blivit stormigare, får
man söka förklaringen i skogens tillstånd.”(Blennow
2004, s. 40)
Bild 104.

Efter den stormen gjorde SLU en sammanställning för
att titta på vilka skogar som hade bäst förutsättningar
att klara av en storm. Den modell som bäst förklarade
risken för stormskada innehöll följande variabler:
Andelen gran, beståndsmedelhöjd och andelen lövträd.
När modellen analyserades visade det sig att sannolikheten för de mest utsatta ytorna var hälften så stor när
andelen gran var lägre än 70 procent. Liknande resultat
återfanns vid motsvarande studier på andra håll i Europa.
Fakta Skog nr 7 2011 (Valinger & Fridman 2011).
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TRÄDSLAG
I Sverige finns mer än 20 inhemska trädarter, eller
trädslag som de allmänt kallas inom skogsbruket. För
den som vill lära sig mer kan följande två böcker rekommenderas Våra Skogsträd utgiven av Skogsstyrelsen,
samt Nordiska Träd och Träslag, skriven av Torbjörn
Dahlberg, Sven Wistrand och Magnus Wiström

VIRKESFÖRSÄLJNING
Att hitta rätt köpare för rätt träd är avgörande för
lönsamheten.
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Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. När
Lübeck fick ny skogsförvaltare skedde två dramatiska
förändringar. Det höggs mindre och tjänades mer pengar. För det är inte hur många kubikmeter som avverkas
som avgör lönsamheten, det är hur mycket pengar som
blir över när kostnaderna är betalda. Det, tillsammans
med hur många träd som står kvar i skogen efteråt.
Centralt för lönsamheten är att hitta rätt köpare för
rätt träd och kvalitet.
Ämnet är stort och kräver en egen bok. En bok kring
detta ämne som redan är skriven heter Sälja virke.
Boken gavs ut av Föreningen Skogen, 2010. Författare
är Carl-Henrik Palmér.
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VÄGAR/STICKVÄGAR
1
Med funga menas
marksvampar.

Nästa sida bild 107. I mitten
av bilden syns en stickväg. Ett
nätverk med vägar av denna
typ går genom skogen med
40–60 meters mellanrum. Till
vänster i bilden syns ett hägn
tillverkat av läkt. Lübeck,
Tyskland.

Nästa uppslag bild 109.
Nyligen markberett kalhygge.
Så gott som varje kvadratmeter är påverkad. Detta är
idag standard att utföra på
omkring 80 procent av alla
kalhyggen.
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För att skona marken, flora, fauna och funga1 används
fasta stickvägar inom Lübeckmodellen. Detta betyder
att maskinerna endast kör på i förhand bestämda
vägar, vilket gör att en mycket minde del av marken
i skogen påverkas. Dessa vägar läggs där marken har
god bärighet. Vidare läggs vägarna med ett minsta
avstånd om 40 meter isär (bild 106, bild 107 till höger).
Standard inom kalhyggesbruket idag är 20–25 meter
mellan stickvägarna, vilket gör att dubbelt så mycket
mark påverkas av vägnät. Till detta kommer att
omkring 90 procent av alla kalhyggen idag markbereds.
Detta innebär att maskiner som väger om kring 20 ton
med ett fåtal meters mellanrum systematiskt kör över
all mark, vilket leder till att en mycket stor andel av
marken blir påverkad (bild 108, bild 109 nästa uppslag). Den typen av förfarande är en form av maximal
påverkan, medan 40 meter mellan stickvägarna blir
en minimal påverkan, trots att man ändå använder
maskiner. Vägarna dras med fördel lätt slingrande, då
blir de mindre framträdande.

Bild 106.
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Bild 108.
191

192

193

ORDLISTA
Ibland kan kanske fackspråk inom skogsbruket framstå
obegripligt, som här:
”Estimerad volym bedöms för avsett bestånd om 2,3
ha att om två år med hänsyn taget till rådande bonitet
och planterad proveniens samt avdrag för vederbörlig
naturhänsyn tagen utifrån gällande certifikat uppgå
till cirka 300 m3sk/ha. Bedömt rotnetto blir då utifrån
gällande listpriser, för trakten rådande drivningsförhållanden och justerat med berättigat påslag ett rotnetto
om 400 SEK/m3fub.”
Ovanstående stycke skulle lika gärna kunna uttryckas
som:

C
CTNF Close To Nature Forestry. Ett skogsbruk med
naturen som förebild. Ofta utförs aktiva åtgärder för
att efterlikna naturens strukturer och processer. Detta
till skillnad från Lübeckmodellen som även den har
naturen som förebild, men är utformad för att inte störa
skogens naturliga processer. Av detta skäl räcker inte
termen Close To Nature Forestry för att beskriva hur
skogsbruket bedrivs.

D
Dikning Att gräva diken i skogen för att leda bort
vatten så att marken blir torrare.
DBH Diameter Bröst Höjd. Betecknar den diameter
trädet har, mätt 1,3 meter över marken (bild 110).

”I skogen vi pratar om står det cirka 620 kubikmeter
virke. Om vi hugger det så blir det cirka 250 000 kronor
över.”
Här följer en ordlista.

A
Avverkning Att hugga träd, ett eller många, och ta
tillvara virket.

B
Biotopträd Ofta kallat naturvärdesträd. En biotop är
en term för en plats eller område där särskilda växter,
djur eller svampar trivs.
Blädning Är en sorts avverkning där det efter åtgärd
finns träd kvar i alla storlekar.
Bild 110. Med hjälp av en mätklave mäts hur grovt trädet är i
diameter.
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E
Ekosystembaserat skogsbruk Är ett samlingsnamn
för skogsbruksmodeller som har det lokala ekosystemet
som utgångspunkt. Lübeckmodellen räknas hit. Vissa
menar att även kalhyggesbruket kan räknas hit. Av
detta skäl räcker inte termen ekosystembaserat skogsbruk för att beskriva hur skogsbruket bedrivs.
Evighetsträd Träd som lämnas kvar. Ofta för dess
naturvärden, se naturvärdesträd.

En Lübeckgallring skiljer sig från en gallring inom
kalhyggesbruket.
Generell naturhänsyn Kallas till exempel de områden med träd, samt de enstaka träd som lämnas kvar
på ett kalhygge. Även de högstubbar som skapas hör
hit. Mer kring detta finns under avsnittet Naturhänsyn.
GROT Står för grenar och topp.
Gödsling Att sprida gödsel i skogen. Ofta
handelsgödsel.

F
Fröträd Träd som lämnas för att sprida frön åt
kommande föryngring.

H
Hektar En yta om 100x100 meter, vilket är 10 000 m2.

Fungicid Kemiskt bekämpningsmedel som dödar
svampar.
Fältskikt Det som växer på marken och inte blir
högt: Bärris, gräs, örter, ris mm. ingår i det som kallas
fältskikt.
Förädlat plantmaterial Plantor (eller frön) från träd
som ”avlats” fram för att växa fortare.
Föryngring Små nya träd, som antingen kommer av
sig själva, har såtts eller planterats.

Herbicider Växtgifter.
Hyggesfritt skogsbruk Skogsbruk utan kalhyggen.
Dock saknas klara definitioner av hur många träd som
skall lämnas för att ett hygge inte skall räknas som
kalt, eller hur stor en lucka kan vara innan den räknas
som ett hygge. Hyggesfritt skogsbruk säger med andra
ord ytterst lite, bara att det står träd kvar.

Föryngringsavverkning Kalhygge och föryngringsavverkning är samma sak.

Högstubbe Är ett träd som kapats på mitten. Det
görs i syfte att skapa död ved. Högstubbar kan även
uppstå naturligt genom att ett träd blåser av på mitten,
exempelvis där en hackspett tidigare gjort ett bohål i
stammen.

G

I

Gallring Är en åtgärd där man tar bort en del av
träden för att ge plats åt andra samtidigt som virket
tas tillvara. Vilka träd som tas bort och vilka som
sparas handlar helt och hållet om vilka mål som finns.

Impediment All mark där det växer mindre virke än
1 m3 per hektar och år räknas som skogligt impediment.
En mager berghäll är exempel på skogligt impediment.
Insekticider Insektsgifter.
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J
Jordmån Är den övre delen av jordlagret.

aspekter som jordstruktur, mykorrhiza, vatten, djuroch växtliv mm.
Miljöhänsyn Se generell naturhänsyn.

K
Kalhygge Förr i tiden innebar detta att alla träd höggs
ner i ett område. I dagens kalhyggesbruk innebär det
att på ett område hugga ner alla träd, utom några
stycken. De lämnas som en del i vad som kallas generell
naturhänsyn.
Kontinuitetsskogsbruk Ordet syftar till att skogsbruket bedrivs så att marken är kontinuerligt beskogad.
Det engelska namnet lyder continuous cover forestry
och förkortas cc. Dock saknas klara definitioner.

Målträd Träd med god stamkvalitet och god vitalitet,
som en dag är tänkta att bli timmer.
Måldiameter Måldiameter används i denna bok som
ett mått på när ett träd är moget att huggas, uttryckt
i centimeter DBH. DBH står för Diameter Bröst Höjd
vilket är det antal centimeter som trädet mäter i diameter, mätt 1,3 meter över mark.
m3 Volymenhet, 1 m3= 1000 liter. Ett träd i södra
Sverige som är cirka 35–40 centimeter DBH innehåller
ungefär 1m3sk virke.

L
Luckhuggning Att på ett mindre område hugga ner
alla träd.
Lübeckmodellen Är en specifik och väl definierad
tillämpning av ekosystembaserat skogsbruk och Close
To Nature Forestry. Lübeckmodellen kan även räknas
in under hyggesfritt skogsbruk, kontinuitetsskogsbruk.
Ett av syftena med denna bok är att förklara och
beskriva Lübeckmodellen.

m3sk Skogskubikmeter. Innefattar trädets hela volym,
inklusive bark och topp. Dock ingår ej grenar eller
rötter.
m3fub Fastkubikmeter under bark. Innefattar trädens
hela volym, utom toppen, mätt under bark.
m3fpb Fastkubikmeter på bark. Innefattar trädens
hela volym, utom toppen, mätt på bark. Barken är
alltså medräknad.

M
Markberedning Att riva bort lite av det översta skiktet av marken. Lite som att fläckvis harva eller plöja.
Minimal interferens Se Minimum interferens
Minimum interferens Förkortat MI. Innebär att
skogen och dess ekosystem i största möjliga mån
skall lämnas opåverkade. Skogsekosystemet omfattar
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Naturnära skogsbruk. En svensk översättning av
Close To Nature Forestry. Även detta kan precis som
hyggesfritt skogsbruk bedrivas på flera olika sätt. Av
detta skäl räcker inte termen naturnära skogsbruk för
att beskriva hur skogsbruket bedrivs.
Naturvärdesträd: Ett träd med höga naturvärden.
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P

T

Plantering Att plantera trädplantor.

Timmerställning Att lämna kvar cirka 200–300 större
träd per hektar som en skärm. I syfte att dels skugga
och skydda kommande föryngring och samtidigt låta
lämnade träd växa till sig, så att mer timmer erhålls.

Pesticider Kemiska bekämpningsmedel.
Plockhuggning Att hugga enstaka träd.

Trakthyggesbruk Se: Kalhygge
PNV Potentiell Naturlig Vegetationstyp. Den vegetationstyp som skulle råda med låg eller ringa mänsklig
påverkan. Eller uttryckt på ett annat sätt: En för
platsen naturlig skog. Detta är ett framåtsyftande
begrepp, då naturen ständigt är under utveckling och
förändring.
Produktiv skogsmark Skogsmark där det kan växa
mer än 1m3 per hektar och år.

Traktdirektiv Ett dokument med riktlinjer och
information till de som skall avverka. För att säkra att
relevant information angående miljökrav för ett
avverknings- eller skogsvårdsuppdrag överförs till
anlitad skogsentreprenör eller anställd personal, skall
rutin för traktdirektiv med karta tillämpas vid skogliga
uppdrag.

U
R
Resiliens Förmågan hos ett ekosystem att motstå och
återhämta sig efter störningar.
Röjning En åtgärd där man rensar bort vissa träd för
att ge mer utrymme åt andra.

Upplag Plats där avverkat virke förvaras i väntan
på transport.

V
Vitalitet: Beskriver hur livskraftigt och starkt ett
träd är.

S
Selektiv avverkning Att hugga enstaka träd.

Välta En staplad hög med virke.

Slutavverkning Se: Kalhygge
Skärmställning Att lämna kvar cirka 100 större träd
per hektar som en skärm i syfte att skugga och skydda
kommande föryngring.

Skogsstyrelsen har sammanställt Skoglig ordlista
(Skogsstyrelsen 2017b). Där finns fler begrepp
beskrivna.

Stubbrytning Att dra upp stubbar.
Stubbskörd Se: Stubbrytning
Sådd Att sprida ut frön.
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EFTERORD
15 000 forskare slår nu larm och uppmanar oss unisont
att agera (Ripple, W.J. m.fl. 2017). Agerar vi inte nu,
riskerar vi en ekologisk katastrof med vattenbrist,
massutdöende, orkaner och översvämningar som följd.
Detta brev publicerades den 13 november, 2017.
Detta är en fråga som berör oss alla. Och inte bara oss,
utan även kommande generationer. Hur vi behandlar
naturen avgör bokstavligt talat vår framtid. Haven,
sjöarna och vattendragen är jorden blodomlopp och
skogarna dess lungor.
Ripple m.fl. (2017) är helt eniga om att vi radikalt
behöver förändra våra beteenden, exempelvis hur vi
sköter och tar hand om skogarna. Fortsätter vi som idag
kommer våra barn inte att ha en fungerande planet att
bo på.
Det som står i denna bok är tillräckligt för att börja
idag. För att senare ta fram mer detaljerade instruktioner och rekommendationer behövs utökade studier och
mer forskning. Dessutom behövs visningsområden, som
visar både hur naturlika skogar där det bedrivs skogsbruk kan se ut och exempel som visar hur områden som
tidigare brukats med kalhyggesbruk kan ställas om.
Omställning av skogsbruket är mycket enklare och går
snabbare än vad många idag tror.
Med beskrivande texter och forskningresultat kommer
man långt. Kombinerat med visningsområden och
praktiska exempel där löpande utvärderingar görs, når
vi hela vägen.
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Parallellt med att jag skrev första upplagan av denna bok
grundades stiftelsen Ecoforestry Foundation vars syfte
är att sammanställa och kommunicera kunskap kring
ekosystembaserat skogsbruk där målet är att den brukade
skogen skall vara så lik en för platsen naturlig skog som
möjligt.
På www.youtube.com/c/MikaelKarlssonForest finns
föreläsningar att ta del av. Kvaliteten är enkel då jag
som filmare är en glad amatör och filmar för att ge dig
och andra möjlighet att ta del av föreläsningarna. Vill du
supporta mitt arbete med att filma och sprida kunskap är
du välkommen att bli en Patreon. Patreon är en plattform
som gör det möjligt att stödja någons arbete.
En Patreon blir du genom att registrera dig på
www.patreon.com/ecoforestry där du kan välja att ge
ett valfritt antal kronor per månad, något du kan avsluta
eller ändra när du vill. Mitt mål är att kunna filma de
föreläsningar jag håller och låta dem klippas och putsas
till av proffs. En yrkeskår jag får en allt större respekt för.
Under tiden fortsätter jag att filma på egen hand.

youtube

patreon

Mer information om ekosystembaserat skogsbruk finner
du på www.ecoforestryfoundation.se. Där finns även
ett utdrag ur boken att ladda ner gratis och sprida. Tack
för att just du läst denna bok. Tillsammans formar vi
framtiden.
foundation

Med vänliga hälsningar
Mikael Karlsson
Sörmland, 2021
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FOTOGRAFER OCH ILLUSTRATÖRER
Stort tack till er som låtit mig använda era bilder och
illustrationer i boken.
Framsida: Mikael Karlsson
Baksida: Joakim Norgren
Flik, porträtt: Ewa Stackelberg

Till de bilder där inget namn står angivet är Mikael
Karlsson upphovsman, dessa bilder och illustrationer är
fria att använda i sammanhang där ekosystembaserat
skogsbruk beskrivs så länge källa anges enligt följande:
Källa: Mikael Karlsson 2021 – Konsten att hugga träd
och ha skogen kvar.

Fotograf, illustratör eller källa till nedanstående bilder är:
Sidan 17, Skogshögskolans fotoarkiv, SLU Umeå
Sidan 24, bild 1: Fjärås hembygdsförening
Sidan 31, bild 3: Skogshögskolans fotoarkiv, SLU Umeå
Sidan 33, bild 4: SEPPO
Sidan 33, bild 5: Mikael Angelstam & Jakob Andrén
Sidan 34–35, bild 6: Frédéric Forsmark
Sidan 49, Knut Sturm
Sidan 52, bild 11: Klas Anker
Sidan 52, bild 12: Klas Anker
Sidan 73, bild 32: Riksförbundet Svensk Trädgård
Sidan 75, bild 33: SMHI
Sidan 75, bild 34: SMHI
Sidan 75, bild 34: Mark-info.se
Sidan 75, bild 35: Sveriges Geologiska Undersökning
Sidan 162, bild 88: Helena Gustavsson
Sidan 163, bild 90: Sigvard Gustavsson
Sidan 167, bild: Hackspett, Kristian Älegård
Sidan 173, bild: Disig vårmorgon, Kristian Älegård
Sidan 176, bild 98: SEPPO
Sidan 177, bild 99: SEPPO
Sidan 177, bild 100: Frédéric Forsmark
Sidan 181, bild 101: Statens geotekniska institut
Sidan 186, bild 104: Avbildning från rapporten Kan
man undvika stormskador? Av Kristina Blennow
Sidan 187, bild 105: Avbildning från rapporten Kan
man undvika stormskador? Av Kristina Blennow
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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

