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En tidning om skogsforskning  
från Future Forests och  

Sveriges lantbruksuniversitet

Anneli hittar  
skogens  
’’osynliga’’ bäckar  
och blöthål 
Anneli Ågren utvecklar ett verktyg  
som med hjälp av laserskanning kan 
minska körskadorna i skogen.

Kunskap om  
granens arvs- 
massa öppnar  
nya möjligheter 
Professor Ove Nilsson om  
en forskningsnyhet som ger  
internationell genklang.

Idéhistorikern Erland Mårald  
om hur nya tankeverktyg nu  
tillämpas i skogsforskningen.

’’Mer  
humanism 
kan lösa upp 
knutarna’’   

Ett inte alltid så  
harmoniskt äktenskap  
Ny forskning visar att symbiosen mellan skogsträd  
och mykorrhizasvampar inte fungerar riktigt som vi trott.
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Noterat !

I mEr än Ett sEkEl har dEt bEdrIvIts forskning  
om skog och skogsbruk i Sverige. I början handlade det 
om att restaurera ett skogskapital som höll på att förödas.

Sedan vet vi hur det har gått. Mängden växande  
skog fördubblades. Samtidigt blev det möjligt att  
avverka allt mer virke. Skogen utvecklades till landets 
ekonomiska bas. 

Vad gäller effektiv virkesproduktion är det ingen 
tvekan om att de svenska skogsbrukarna varit ytterst 
framgångsrika.

Baksidan stavas utarmad biologisk mångfald och  
negativa attityder hos allmänheten – få människor upp-
skattar ju kalhyggen. Och även om förutsättningarna för 
artmångfalden nu stadigt förbättras, kvarstår att bruket  
av skogen påverkar det som kallas dess sociala värden. 

vI vEt Idag att bEhovEt av råvaror från skogen  
kommer att öka. Den hotande klimatkrisen har triggat 
igång en utveckling där det nästan dagligen poppar upp 
nya smarta idéer om hur man kan använda skogsråvara  
istället för olja. Bioenergi och trähus är kända sedan länge. 
Det verkligt intressanta är alla de andra applikationer  
som nu ser dagens ljus. Biologiska råvaror har förutsätt-
ningar att spela huvudrollen i det framtida samhället.

allt mEr uppmärksammas också skogEns många 
andra ekosystemtjänster – biologisk mångfald, rent vatten,  
ren luft och rekreation för att nämna några. 

I detta dynamiska skede – närmast ett paradigmskifte – 
har Future Forests en viktig roll. Inte bara på grund av att 
det är ett ovanligt stort och brett forskningsprogram om 
skog och skogsbruk. Utan också därför att de arbetssätt  
som etablerats gör det till ett exempel på hur forskning 

kan bedrivas i framtiden. Komplexa problem löses  
bäst då forskare från olika discipliner möter representanter  
för praktiskt skogsbruk och ideella organisationer och  
tillsammans arbetar med frågorna. 

dEt som är FuturE ForEsts nav – enheten ForSA  
– kommer därför att permanentas. ForSA har förutsätt-
ningar att utvecklas till en mycket stark forskningsmiljö  
och en nationell resurs med förgreningar långt utanför 
Sveriges gränser.  

Inte minst viktigt är också att den nya generation  
forskare som Future Forests engagerar kan ta med sig  
dess arbetssätt in i andra forskningsprojekt. Future Forests 
fungerar därmed också som en slags forskarskola som  
bereder vägen för hur forskningen ska möta framtiden  
och dess allt mer komplexa frågor.  

Mer än ett forsknings- 
program om skog  
och skogsbruk
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Future Forests startade 2009 och är det största skogsforskningsprogrammet någonsin i Sverige. det löper över åtta år och sysselsätter  
ett 30-tal forskare på heltid från huvudsakligen SLU, Umeå universitet och Skogforsk. därutöver är också ett stort antal andra forskare inom  
och utom Sverige engagerade.

tvärvetenskapligt. Future Forests spänner över flera vetenskapsgrenar. Programmet ska leverera vetenskap av hög kvalitet och förmedla  
kunskaper för praktisk användning i skogen. 

tre perspektiv: Virkesproduktion – Biologisk mångfald – Sociala värden.

Finansiering. Mistra, SLU, Umeå universitet, Skogforsk, skogsföretag och skogsägarföreningar. de totala anslagen uppgår till  
cirka 250 miljoner kronor. 

den statliga innovationsmyndigheten  
Vinnova med uppgift att främja hållbar 
tillväxt, har låtit utvärdera sina så kallade 
Berzelii Center. 

det vid Umeå Plant Science Centre 
(UPSC) får toppbetyg. Vinnova samman-
fattar att centret ”är ett av de främsta 
forskningscentren inom skogsbioteknik i 
världen”. Man framhåller att det ledarskap 
och de visioner som krävs i en framåt-
syftande verksamhet av det slag UPSC 
bedriver spelat stor roll för rankingen.

med det varmare klimatet följer att 
våren inträder allt tidigare på året – och 
med den vaknar larver av allehanda slag 
också tidigare. 

talgoxarnas viktigaste föda på våren 
är fjärilslarver. Förr om åren har det fun-
nits som mest larver just vid den tid då 
talgoxarna fött upp sina nykläckta ungar. 
Men talgoxarna har inte förmått anpassa 
sig till att larverna vaknar tidigare, vilket 
innebär att det blir knappt med föda till 
ungarna. 

detta borde leda till att färre talgox-
ungar kommer på vingar och stammen 
minskar – men så är inte fallet konsta-
terar en holländsk studie, publicerad i 
forskningstidskriften Science. 

– det beror på att de ungar som blir 
flygfärdiga har större chans att överleva 
än om de som tidigare tvingats konkur-
rera med fler syskon, säger forsknings-
ledaren thomas Reed.

den svenska skogen kan spela huvudrollen 
när klimatskadlig bensin och diesel ska fasas 
ut. Lösningen är de biologiska drivmedlen 
dME och metanol. det konstaterar kungliga 
Vetenskapsakademien, kVA, i den nyligen 
publicerade rapporten ”Biodrivmedel – nu 
och i framtiden”.

DME är ett gasformigt bränsle som till-
verkas genom att förgasa svartlut. Processen 
har utvecklats vid Chemrecs anläggning i  
Piteå och ses av Volvo Lastvagnar som något 
av ett huvudspår i arbetet med att hitta  
alternativ till fossil diesel.

Metanol kan blandas in i bensin, precis 
som etanol, men kräver att motorerna  
modifieras.

Rapporten slår fast att det inte är hållbart 
att som idag göra drivmedel av sockerrör 
och majs. kVA-forskarna ser det som fullt 
möjligt att Sverige med ett intensivare skogs-
bruk kan bli självförsörjande på drivmedel.

anna sténs, historieforskare vid Umeå universi-
tet och verksam inom bland annat Future Forests, 
har av Sverige-Amerika Stiftelsen utsetts till årets 
Zornstipendiat. 

Anna Sténs tilldelas 200 000 kr ur Anders 
Zorns stipendiefond för att studera vid dept. 
of geography, University of British Columbia, 
Vancouver och dept. of History, McMaster Uni-
versity, Hamilton, kanada. där ska hon under sex 
månader inom ramen för Future Forests, studera 
hur sociala och estetiska värden definieras och 
tas till vara i modernt skogsbruk.

Stipendiet delades ut av kronprinsessan 
Victoria vid stiftelsens årsmöte på kanadensiska 
ambassaden i Stockholm den 18 april.

UPSC får toppbetyg

Sverige kan bli själv- 
försörjande på drivmedelFuture  

Forests- 
historiker  
årets Zorn- 
stipendiat

talgoxarna tacklar  
klimatförändringen

En tidning om skogsforskning från  
Future Forests och Sveriges lantbruksuniversitet
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allt mer certifierad skog – 
men olika syn på effekterna

den ökande andelen certifierad skog 
beror främst på det tryck som miljöorga-
nisationer och ny EU-lagstiftning utövar på 
europeiska köpare av skogsprodukter. 

Miljöcertifiering enligt FSC och PEFC har 
tillämpats av svenska skogsägare sedan slutet 
av 1990-talet men Naturskyddsföreningen har 
varit kritisk och menat att regelverken inte 
efterlevs i praktiken. kritiken rör både bristen 
på transparens och att det inte förbättrar för-
utsättningarna för artmångfalden.  

Johanna Johansson visar att det är för tidigt att 
utvärdera effekterna för den biologiska mångfalden. 
det beror främst på att skogen växer så långsamt 
och att naturvårdsåtgärderna får genomslag först på 
längre sikt.  

– det framgår tydligt att dessa båda intressegrup-
per har olika syn på hur kriterierna ska tolkas, säger 
Johanna Johansson. det gäller till exempel frågan om 
hur stor del av skogen som bör skyddas vid avverk-
ningar. denna oliksyn riskerar att på sikt undermi-
nera trovärdigheten för certifierade produkter. 

SKOG

SKOG

andelen miljöcertifierad skog i sverige ökar trots att skogsbolag och 
miljöorganisationer har olika syn på effekterna.  det visar Johanna Johansson, 
Umeå universitet, i en nyligen framlagd avhandling. 
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ej, frågan om kalhyggesfritt skogsbruk eller 
trakthyggesbruk av dagens modell är inte 
lätt att besvara. Och egentligen är frågan 
omöjlig, så som den är ställd. Det handlar 
inte om aningen eller. Istället om var det  

är möjligt och var det inte är möjligt. Inte minst också 
om vad en skogsägare har för mål med sitt skogsbruk. 

trakthyggEsbruk har gamla anor I svErIgE .  
Redan i mitten av 1800-talet var det den gängse me-
toden i södra Sveriges bruksskogar. Vid slutet av seklet 
nådde influenser från det tyska blädningsbruket in i de 
svenska skogarna. Här omtolkades idéerna och ledde 
till extremt hårda höggallringar och att man högg upp 
luckor i skogen.

Det höll man på med tills insikten om att tillväxten  
i de här skogarna inte alls blev vad man räknat med.  
Det var vid mitten av 1900-talet. Och sen vet vi vad 
som hände. Det blev en bokstavligt talat total över- 
gång till trakthyggesbruk.

IntE Förrän på 2000-talEt har diskussionerna om  
de båda skogsskötselsystemen åter väckts till liv. Drivkraf-
ten är den här gången frågetecknen om hur det går för 
den biologiska mångfalden i skogar som varit kalhuggna. 
Ytterligare bränsle har under senare år tillförts i form av 
den ökande fokuseringen på skogens sociala värden.   

Future Forests kommer under sin just inledda andra 
fyraårsperiod att studera frågan. Men som vanligt i  
skogliga sammanhang lär det dröja innan svaren kom-
mer. Läs mer på nästa uppslag om hur frågan kommer 
att belysas. 

I media framstår det som ett enkelt 
val. Sluta med kalhyggen och ta istället  
ut träden vartefter de blivit stora. Men  
verkligheten är mer komplicerad än så. 
Alla marker är inte lämpliga och det fun- 
gerar bara i granskog. Men visst finns 
det också fördelar. På det här uppslaget 
sammanfattar vi för- och nackdelarna.  
På nästa uppslag handlar det om hur  
Future Forests tar sig an frågan.

många frågor och åsikter – men svaren dröjer
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hyggesfritt eller trakthyggesbruk med kalhyggen?

blädningsbruk:

t E X t  L A R S  k L i N g S t R ö M

kräver andra  
kunskaper   
– det finns många missuppfattningar 
om hyggesfritt skogsbruk som 
tyvärr bidrar till att göra den pågå-
ende debatten skev. det säger SLU-
forskaren Lars Lundqvist, en av dem 
i Sverige som har störst erfarenhet 
av blädningsbruk. 

– blädade skogar framställs ofta som 
promenadvänliga svampskogar av den typ de 
flesta människor ser som idealet, fortsätter han. 
Men i själva verket är de både täta och snåriga. 
fortsätter han.

Ett annat tankefel är att man efter att ha 
avverkat ett stort träd kan nöja sig med att det 
etablerar sig nya plantor på platsen. istället 
måste man hela tiden – precis hela tiden – se 
till att det finns små träd, halvstora träd och näst 
intill avverkningsmogna träd som successivt 
kan ta över när de största avverkats. 

– det var precis det som de svenska 
skogsbrukarna missade under första halvan av 
1900-talet, vilket till slut fällde blädningsbruket 
till förmån för trakthyggesbruket. 

lars lundqvist anser för övrigt att den 
tidens blädningsskogsbruk knappast gjorde 
skäl för namnet. 

– Snarare var det en form av alldeles för 
hård dimensionsavverkning. Man tog ut för 
många grova träd och hade inte koll på om det 
fanns tillräckligt med träd som kunde ta över  
i deras ställe. Följden blev” sönderhuggna  
skogar” med låga virkesförråd. 

blädningsbruk anses av en del som kun-
skapskrävande och brukar ibland beskrivas 
som den mest intensiva skogsskötselmetoden 
av alla? 

– det kan möjligen framstå som intensi-
vare men det är inte mer kunskapskrävande. 
däremot krävs det andra kunskaper än vad 
trakthyggesbruket gör. Men sedan man väl  
lärt sig principerna är det inte särskilt svårt  
att sköta sin skog med blädningsbruk.

– det viktigaste är att hålla koll på att det 
hela tiden finns tillräcklig med träd i alla stor-
leksklasser. 

hur går det då med virkesproduktionen 
i skogar som brukas med någon hyggesfri 
metod? 

– tyvärr måste jag ansluta mig till dem som 
anser att den aldrig kan bli högre än vid trakt-
hyggesbruk, och att risken för att den blir lägre 
är stor. Men det finns ju fler ekosystemtjänster 
än virke – som kan gynnas.  

begreppen
hyggEsFrItt skogsbruk är samma sak som konti-
nuitetsskogsbruk. detta begrepp övergavs av Skogs-
styrelsen för några år sedan därför att kunde kopplas 
ihop med kontinuitetsskogar, skogar som  
aldrig varit kalhuggna. 

trakthyggEsbruk är ett skötselsystem som också  
inbegriper de hyggesfria metoderna täta fröträds-
ställningar (på tallmarker) och skärmar (i granskogar). 
kalhuggning är den dominerande avverkningsformen  
i trakthyggesbruket. 

skogen brukas utan att marken någon gång läggs kal. det finns två  
huvudsakliga alternativ med samma inriktning.

1. blädningsbruk som är en rullande gallring i en skog där det hela  
tiden finns träd i alla storleksklasser. 

2. skärmställning av gran och täta fröträdsställningar av tall som  
tillämpas i trakthyggesbruket kan också ses som hyggesfria metoder.    

andra varianter som också förekommer i debatten är måldiameter-
avverkning, plockhuggning, naturkultur och Lübeckmetoden.  

återväxten sker i samtliga fall naturligt genom frösådd från de större 
träden. 

det är inte självklart att hyggesfritt skogsbruk är bättre för den biologis-
ka mångfalden. För de arter som föredrar skugga och slutna skogar, anses 
hyggesfritt skogsbruk som positivt. dock missgynnas de arter som kräver 
ljus och värme.   

blädningsbruk kan bara bedrivas i granskogar eftersom gran är det 
enda trädslag som klarar att etablera sig och växa upp i slutna bestånd.  

lika omfattande naturhänsyn som idag tas i samband med  
kalhuggning måste också tas i hyggesfritt skogsbruk.  

Ett skogsbruk som till sin princip liknar jordbruk. Man börjar med en så  
gott som kal mark som planteras eller föryngras genom sådd eller naturligt 
fröfall under fröträd. därefter sköter man skogen med röjning och en eller  
flera gallringar tills dess den bedöms ”mogen”. då slutavverkas den och 
sedan börjar man om på nytt. Skogen är större delen av tiden enskiktad,  
det vill säga alla träd är ungefär lika höga.

trakthyggesbruk är sedan mitten av 1900-talet det dominerande  
skogsskötselsystemet i Sverige. Fram till för drygt 20 år sedan var natur- 
hänsynen i samband med kalhuggning mycket bristfällig.  

sedan dess har metoderna för naturhänsyn utvecklats. det har fått till  
följd att viktiga naturskogssubstrat som död ved och gamla träd nu ökar  
i de brukade skogarna. Strategin är att naturhänsyn av detta slag tillsam- 
mans med reservat och de småbiotoper som lämnas vid avverkning, ska  
ge förutsättningar för skogarnas biologiska mångfald att fortleva.    

under senare år har skogens sociala värden blivit allt mer upp- 
märksammade. det har satt fokus på trakthyggesbrukets kalhyggen och  
vad många människor uppfattar som negativ påverkan på landskaps- 
bilden och möjligheterna att bedriva friluftsliv.  

talar för: 
 Marken är kontinuerligt beskogad vilket är positivt  

 de arter som är beroende av skugga.

 inga kostnader för återbeskogning.

 kan upplevas positivt av allmänheten genom avsaknaden av kalhyggen.  

talar för: 
 En effektiv och beprövad metod.

 Hög virkesproduktion som förser ett omfattande  
 industrikluster med ett jämnt flöde av råvara.

 Rationell och kostnadseffektiv avverkning genom  
 att alla träd skördas samtidigt.   

talar emot: 
 Fungerar bara för skuggfördragande trädslag   

 – gran och möjligen också bok.

 de studier som hittills gjorts indikerar lägre tillväxt än vid trakthyggesbruk.

 kräver återkommande åtgärder i hela skogen när stora träd avverkas  
 och körs ut. 

 Med enbart naturlig föryngring missar man möjligheten att använda   
 förädlade plantor.

talar emot: 
 Negativa effekter för den biologiska mångfalden.

 Risk för näringsläckage till sjöar och vattendrag sedan  
 den gamla skogen avverkats. 

 Påverkar landskapsbilden och kan missgynna rennäringen.

 Allmänhetens starkt negativa attityd.

Trakthyggesbruk 
med kalhyggen

Hyggesfritt 
skogsbruk
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tgångspunkten för projektet 
är den svenska skogsbruks-
modellen som förutsätter 
brukande och naturvårdsåt-
gärder på samma marker. 

– Vi kommer att engagera kompe-
tenser inom ”hela” Future Forests och 
definiera de båda systemen tvärveten-
skapligt, säger Tomas Lundmark. Syftet 
är att analysera hur väl kalhyggesbruk 
och hyggesfritt skogsbruk uppfyller 
kraven för uthållighet.

Det innebär att forskarna inte bara 
kommer att titta på virkesavkastning 
utan också analysera de andra ekosys-
temtjänster som skogen erbjuder –  
biologisk mångfald och sociala värden. 

– JämFörElsEn mEllan dE båda syste-
men kommer att göras i strukturerade 
dialoger av den modell som utvecklats 
inom Future Forests. Det innebär att 
också forskare som representerar helt 
andra discipliner än rent skogliga kom-
mer att delta. Även skogsbrukare och 
representanter för natur- och frilufts-
organisationer engageras.

Arbetet kommer att göras förutsätt-
ningslöst i ett brett samhällsperspek-
tiv för att belysa vad som skapar den 
osäkerhet som idag präglar debatten om 
kalhyggesbruk och hyggesfria metoder. 

– För att kunna möta framtida 
utmaningar är vi mycket öppna för 
att tänka utanför de ramar som omger 
de båda systemen, säger Tomas Lund-
mark. Inspirationen kommer från den 
kanadensiske ekonomiprofessorn Roger 
Martin som myntat begreppet ”integra-
tivt tänkande”. Det brukar förklaras som 
”förmågan att i spänningsfältet mel-
lan två motsatta idéer inte välja en på 
bekostnad av den andra, utan istället en 
tredje som förenar det bästa av de andra 
och därmed blir båda överlägsen”. 

arbEtEt InlEds mEd lIttEratur-

studIEr där i princip allt som skrivits 
i ämnet under de senaste 30 åren 
kommer att analyseras – läroböcker 
i skogsbruk, vetenskapliga artiklar, 
debattartiklar i media och statliga 
utredningar.  

– Vi kommer också att intervjua 
nyckelpersoner i organisationer, 
institutioner och olika nätverk som 
förespråkar det ena eller andra syste-
met. Allt för att få en så heltäckande 
bild som möjligt om frågan. 

Projektet omfattar också grund-
forskning för att täppa till de kun-
skapsluckor som finns, framförallt  
vad gäller de hyggesfria metoderna. 

– Inte minst räknar vi med att 
det storskaliga projektet med adaptiv 
skogsskötsel, som administreras av 
Skogsstyrelsen, kommer att ge värde-
fulla kunskaper och erfarenheter. Även 
skogsbolagen engageras i arbetet. 

– Fyra år är naturlIgtvIs En allt 

För kort tid för att nå fram till slut-
giltiga resultat. Men genom att vi kan 
jobba adaptivt tillsammans med det 
praktiska skogsbruket tror jag ändå 
att vi kan komma en bra bit på väg. 

Projektets mål är att kunna pre-
sentera en ”lathund” som kommer 
att göra det möjligt att jämföra de 
olika systemens ekosystemtjänster 
med varandra – biomassa, ekonomi, 
biologisk mångfald, klimatnytta och 
rent vatten. 

– Vi kommer också att göra en 
idéhistorisk analys av de samhälleliga 
effekterna av övergången till trakthyg-
gesbruk vid mitten av förra seklet, 
säger Tomas Lundmark. Det är en 
fråga som hängt i luften ända sedan 
dess men som nu har förutsättningar 
att äntligen få ett ordentligt svar.  

Future Forests kommer under de närmaste åren att lägga stora 
resurser på frågan om trakthyggesbruk eller hyggesfritt skogsbruk. 
– Vi kommer att ta oss an ämnet brett, säger tomas Lundmark, som  
leder detta delprojekt. det handlar inte bara om virke utan också  
om biologisk mångfald och sociala värden. 

naturvårdsaspekter  
i hyggesfritt skogs- 
bruk är en viktig del  
av forskningen i Future  
Forests under dess  
andra programperiod.
– det är lika viktigt  
med naturanpassade  
metoder och att ta  
naturhänsyn också i  
skogar som inte kal- 
huggs, säger natur-
vårdsforskaren  
Jean-Michel Roberge  
vid SLU i Umeå. 

kanske en helt ny  
skogsbruksmodell?

U
t E X t  &  F o t o  L A R S  k L i N g S t R ö M

Blir det bättre för den  
biologiska mångfalden?

Hur går det med  
virkesproduktionen?

naturvård I hyggEsFrItt brukade skogar 
är ett helt nytt forskningsområde. När bläd-
ning och dimensionshuggning var de gängse 
metoderna under 1900-talets första hälft var 
begreppet naturvård okänt. Och när kalhygges-
bruk sedan blev helt dominerande och behovet 
av naturvård växte fram, stod de få blädnings-
skogarna knappast på naturvårdsagendan. 

Idag är lägEt Ett annat. Den naturhänsyn 
i samband med avverkning som utvecklats i 
Sverige och på andra håll i världen, har till-
kommit för att bevara en del av de naturliga 
substrat som hör naturskogen till. Död ved, 
riktigt gamla träd och helt obrukade småbio-
toper för att nämna några. 

Men – utan att det är lika uppenbart som 
på kalhygget – måste man också i en hygges-
fritt brukad skog ta precis samma naturhänsyn. 

– Jag tror att det finns en uppenbar risk 
att naturvårdsdebatten kommer att falna och 
ambitionerna därmed att sänkas i skogar som 
inte kalhuggs, säger Jean-Michel. En skog som 
brukas med en hyggesfri metod ser ju intakt ut. 
Där finns hela tiden både stora, mellanstora och 
unga träd. Men det är farligt att tro att man där-
med kan avstå från att tänka i naturvårdstermer. 

Det innebär att naturvårdsträden måste  
ses ut på ett tidigt stadium. De måste också 
märkas så tydligt att de inte försvinner i  
någon av de återkommande avverkningar  
som sker i den hyggesfria skogen. Där handlar 
det ju om att hela tiden ta ut de största träden.

Lika viktigt är att välja ut och märka de 
småbiotoper som inte ska brukas för att de 
inte ska riskera att bli sönderkörda.

– Vi kommer också att studera förutsätt-
ningarna för den biologiska mångfalden i 
scenarier där olika delar av landskapet sköts 
med olika hyggesfria metoder, fortsätter  
Jean-Michel Roberge. I första hand handlar 
det om rödlistade arter som ju många gånger 
lever på marginalen. 

Han konstaterar samtidigt att det är en 
fråga med flera bottnar. 

– Vi har idag god koll på vilka arter som 
missgynnas av kalhuggning. Men det finns 
också många arter som gynnas av den  
öppenhet och tillgång till solljus som finns  
på hygget. Det är därför en angelägen forsk-
ningsuppgift att öka kunskapen i sådana  
frågor för att kunna utveckla effektiva natur-
vårdsmetoder för hyggesfria skogar.  

– Vi har lagt ut försök på olika  
platser i Sverige där vi med  
simuleringar studerar hur det  
går att förvandla enskiktad*  
skog till fullskiktad, berättar  
Lars Drössler, skogsskötsel- 
forskare vid SLU i Alnarp.  
Resultaten signalerar betyd- 
ligt lägre tillväxt under  
den minst halvsekellånga  
omställningsfas som krävs. 

straX utanFör ohs, några mil öster 
om Värnamo, ligger en typisk 30-årig 
granskog. Där lades för några år sedan 
ett försök ut med nio parceller som  
var och en har gallrats på olika sätt. 

– Generellt har vi gallrat bort de 
medelstora träden och lämnat de 
största och minsta för att skapa den 
skiktning som är förutsättningen 
för hyggesfritt skogsbruk, säger Lars 
Drössler. 

Han har erfarenhet av sådant skogs-
bruk från sitt hemland, Tyskland, där 
han bland annat forskat om bokskogs-
skötsel. Men den här metoden är ny. 
Resultaten ser lovande ut och redan  
nu är det möjligt att dra vissa slutsatser 
av de simuleringar som gjorts. 

– Vi konstaterar att det sannolikt 
är möjligt att utveckla och omvandla 
en sådan här planterad och likåldrig 
granskog till ett skiktat bestånd – men 
det tar minst 50 år. Under gynnsamma 
förhållanden kan det också vara möj-
ligt att få till en tillräcklig återväxt i 
beståndet.

baksIdan är att bEståndEt under 
dessa femtio år måste gallras så kraftigt 
att det påverkar virkesproduktionen. 

– Jämfört med ett normalt gall-
ringsförlopp under samma tidsrymd 
kommer beståndet att tappa en tredje-
del av sin produktionsförmåga.  

Vid SLU:s försökspark Tönnersjö-
heden i Halland studerar Lars Drössler 
också en drygt sekelgammal tallskog 
med självsådd gran och ek i alla 
diameterklasser. Där har man gallrat 
ut de största träden, cirka en tredjedel 
av grundytan. Nu studerar man hur 
självföryngringen kommer igång. 

– Också här simulerar vi olika 
scenarier för de närmaste 50 åren. 
Resultaten pekar, liksom i Ohs, på att 
tillväxten blir en tredjedel lägre än med 
planterad gran på samma sorts mark. 

om FöryngrIngEn kommEr Igång 
bedömer han att det sedan kan bli 
möjligt att avverka cirka 120 kubik-
meter per hektar var 20:e till 25:e år. 

– För att trygga föryngringen på 
längre sikt tror vi att det kommer att 
krävas markberedning. Vi räknar också 
med lägre intäkter jämfört med trakt-
hyggesbruk – men med den fördelen 
att de blir mer jämnt fördelade över 
tiden. 

Lars Drössler påpekar också att  
ekonomin påverkas positivt av att 
man inte behöver lägga pengar på 
plantering. De totala intäkterna över 
omloppstiden blir dock lägre än  
om samma skog skötts med trakt-
hyggesbruk.  

*) Enskiktad: Alla träd är ungefär lika höga. Fullskiktad: det finns träd i alla höjdklasser.

”För att  
kunna möta 
framtida 
utmaningar 
är vi mycket 
öppna för att 
tänka utanför 
de ramar  
som omger  
de båda  
systemen.”

tomas lundmark  
är professor i  
skogsträdens  
ekofysiologi vid  
institutionen för  
skogens ekologi  
och skötsel, SLU,  
Umeå. 

Jean-michel roberge

hyggesfritt eller trakthyggesbruk med kalhyggen?
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daptiv betyder anpassningsbar. 
Adaptiv skogsskötsel innebär att 
anpassa sättet att sköta skogen i 
enlighet med utfallet. Men in-
gressens välkända faktum lägger 

nästan alltid hinder i vägen. Skogen växer så 
långsamt att det är barn och barnbarn som 
får skörda frukterna av odlingsarbetet – och 
då är kopplingen mellan åtgärd och utfall 
oftast förlorad. 

– när kravEn på skogEn nu ökar är det 
viktigt att vi utnyttjar den bättre, säger Tomas 
Lundmark, skogsskötselprofessor vid SLU 
i Umeå. Vi talar ju idag alltmer i termer av 
ekosystemtjänster som ju skogen levererar 
många av. 

Tomas Lundmark och hans kollega, eko-
logiprofessorn Stig Larsson, är arkitekterna 
bakom begreppet adaptiv skogsskötsel. 

– Skogsbruk är ett trögrörligt system. Det 
har bedrivits skogsforskning i Sverige i drygt 
hundra år, men det tar oftast väldigt lång tid 
innan forskningsresultaten får genomslag i 
det praktiska skogsbruket. Vi funderade på 
om det skulle gå att förkorta processen. 

De principer som Tomas och Stig kom 
fram till befanns så intressanta att regeringen 
nu gett Skogsstyrelsen uppdraget att ta fram 
en modell för hur de ska kunna tillämpas i 
praktiskt skogsbruk. 

adaptIv skogsskötsEl är EgEntlIgEn det 
mest naturliga man kan tänka sig. Bönder 
har i alla tider ägnat sig åt adaptiv skötsel. 
Man har odlat, lyckats eller misslyckats och 
nästa år dragit lärdom när de nya grödorna 
satts i jorden. Men i skogen är det svårare på 
grund av de långa tidsperspektiven. Därför är 
nu tanken att skogsägare som vill prova och 
utveckla nya idéer ska kunna göra det med 
vetenskapligt stöd. 

– Man kan säga att det här blir ett mellan-
ting mellan experimentell forskning och 
praktiskt tillämpning, säger Tomas Lundmark.  
Forskningen flyttar ut i det praktiska skogs-
bruket och samlar in och analyserar data  
med vetenskapliga metoder. Skogsägarna  
får tillgång till avancerad forskarkompetens 
som följer utfallet i deras skogar. 

dEnna modEll InnEbär att man inte  
behöver avstå från åtgärder med hänvisning  
till att ”allt är ännu inte känt”. Istället kom-
binerar modellen tillämpning med lärande 
under organiserade former.

Tomas Lundmark konstaterar också att 
avvägningen mellan ekosystemtjänsterna vir-
kesproduktion, biologisk mångfald och sociala 
värden hittills setts som ett nollsummespel där 
det handlat om hur kakan ska delas.

– Utgångspunkten för adaptiv skogs-
skötsel är istället att göra kakan större. Det 

är ett mer-av-allt-koncept. Mer virke, mer 
biologisk mångfald och ökade sociala värden. 
Varje ekosystemtjänst ska kunna göras större 
utan att det går ut över någon av de andra. 

Tomas menar att den hittills rådande försik-
tighetsprincipen konserverar befintliga synsätt 
och lägger en hämsko på utvecklingen. 

– Med lång tid mellan åtgärd/utfall och 
dagens strikta tillämpning av försiktighets-
principen är möjligheterna att testa nya 
metoder begränsade.

han är övErtygad om att det idag finns 
många intresserade skogsägare som av lagskäl 
inte tillåts prova sina idéer om hur man kan 
öka skogens förmåga att leverera olika eko-
systemtjänster. 

– Låt ett begränsat antal av dem testa 
– och inom rimligt kort tid få sina teorier 
vetenskapligt bekräftade eller förkastade. 
Utvärderingen ska göras av forskare under 
medverkan av både den ideella naturvården 
och friluftsorganisationer.

Tomas Lundmark tror dock inte att 
detta är en universallösning som ”löser alla 
problem”. 

– Men utan tvekan har adaptiv skogs-
skötsel enligt detta koncept förutsättningar 
att bidra med erfarenheter som är svåra att 
bygga upp på traditionellt sätt. 

fter stormen 1959 bestämde sig 
pappa för att det fick vara nog 
med plantering, berättar Fredrik 
Bergström. Istället började han 
ställa skärmar, ta ut de stora trä-

den och låta skogen själv sköta föryngringen. 
Ingen kan säga annat än att konceptet 

varit framgångsrikt. Frängsäters 1 150 hektar 
skogsmark producerar i genomsnitt 5 000 
kubikmeter virke per år med en insats av 
500 plantor. 

Fredrik Bergström har inte tidigare hört 
talas om adaptiv skogsskötsel, men tycker att 
det är på tiden att innovativa skogsägare ska 
uppmuntras att pröva sina egna idéer. För  
så har det inte alltid varit. 

– Tjänstemännen på dåvarande Skogs-
vårdsstyrelsen såg inte med blida ögon på 
pappas metoder. Det var ju under schablon-
skogsbrukets blomningstid och regelverken 
var rigida. 

så smånIngom vändE vIndEn och pappa 
Erik fick ta emot en strid ström av besökare 
i sina självföryngrade skogar.

– Säkert en grupp i veckan under 
1990-talet, minns Fredrik, som själv är mer 

restriktiv för att hinna med att jobba med 
sin skog också. Han är nämligen en ovan-
lig skogsägare i så måtto att han lägger ner 
oerhört mycket tid på planering. 

– Jag märker själv ut de träd som ska 
avverkas, säger han. Skärmskogsbruk är ett 
finlir där det handlar om att hålla koll på ut-
vecklingen i varje liten enskild del av skogen. 

Inte heller släpper han in några röjsågar 
eller markberedare i skogen. 

– Varför ska man vända upp och ner på 
jorden när det inte är nödvändigt, säger han. 
Det skadar marken – och så är det fult. 

FrEdrIk tyckEr att 54 år mEd framgångs-
rikt hyggesfritt skärmskogsbruk är svar nog 
att metoden fungerar. 

– Visst har andelen gran ökat något under 
åren, men det är inte till någon avgörande 
nackdel. Den ökar ju för övrigt också i hela 
södra Sverige.

Fredriks filosofi är att släppa ner bara 
precis så mycket ljus till marken att fröna  
kan gro. Sedan kan de unga träden gärna få 
stå och stampa i flera tiotals år. 

– Barrträd ska växa långsamt i starten,  
det danar kvaliteten, säger han. 

Samma tankegångar har han med den 
tallskärm som han i år har ställt på några 
hektar magrare mark. 

– Det är något av ett experiment och 
tyvärr blev skärmen lite för gles här och var 
på grund av ett missförstånd mellan mig och 
huggarna. Men å andra sidan ger det mig en 
chans att lära mig mer om vilken täthet som 
är den optimala. 

Under denna skärm görs nu en mycket 
lätt markberedning. En grävmaskin skrapar 
fläckvis bort det översta skiktet av vegeta-
tionen för att skapa bättre förutsättningar för 
tallfröna att gro.  

– Min tanke är sedan att merparten av 
skärmen ska avvecklas i två eller tre steg med 
cirka 7 till 10 års mellanrum. Slutligen kom-
mer drygt tiotalet tallar per hektar att lämnas 
för att växa in i den nya skogen.  

FrEdrIk rysEr övEr att fröträdsställningar 
annars normalt avvecklas i ett enda steg. 

– Det är helt fel. Man måste balansera  
tillväxten med tillgången på ljus för att trä-
den inte ska växa för snabbt.

Skogsbruket på Frängsäter är förvisso 
hyggesfritt, men skogarna kan knappast  
kallas fullskiktade. 

– Det är skärmskogsbruk vi bedriver 
här, avslutar han. Syftet är att utnyttja det 
naturliga fröfallet för att föryngra skogen. 
Och när skärmträden i omgångar under en 
trettioårsperiod har avvecklats så finns en ny 
generation träd som tar över. Konstigare än 
så är det inte. 

En skogsägare får sällan se slutresultatet av sina odlarmödor. Sällan heller själv lära  
av sina goda idéer – eller misstag. tiden kan man inte göra något åt, men däremot hur man  
utnyttjar den. detta är en av de bärande tankarna bakom begreppet adaptiv skogsskötsel  
som snart kommer att blir en realitet i en skog nära din – eller kanske rentav i din egen. 

odla och lära i turbofart 

Ett halvt sekel  
utan kalhyggen

A

E

adaptiv skogsskötsel:

– Det dröjer sannolikt till början 
av 2014 innan vi har ett system 
färdigt som kan hantera de san-
nolikt ganska många skogsägare 
som vill delta. 

Också de stora skogsföretagen 
inbjuds att delta i programmet. 

Men det är inte helt enkelt att 
kunna ge dispens från de gällande 
regelverken i skogen. 

– I en del fall kan Skogssty-
relsen medge dispens, precis som 
vanligt, i andra måste vi be rege-

ringen om tillstånd. Men i vissa  
fall kan det krävas att regeringen 
får frågan prövad av riksdagen, 
innan Skogsstyrelsen får klar- 
tecken att bevilja dispens. 

Skogsstyrelsen och SLU före-
slår ingen lista på vad som bör  
prövas adaptivt. För att komma 
igång är dock planerna att börja 
med hyggesfritt skogsbruk och  
att följa upp den våg av stubb-
brytning som genomfördes för 
några år sedan.

Ett närmande mellan skogsbruk och forskning
– det här är en mycket 
intressant modell som  
har goda förutsättningar  
att överbrygga gapet  
mellan forskning och  
praktiskt skogsbruk. 
det säger Erik Sollander  
på Skogsstyrelsen,  
den myndighet som  
nu bereder frågan. 

Inte många svenska skogsägare har samma erfarenhet av  
hyggesfritt skogsbruk som Fredrik Bergström på Frängsäters 
gård i norra östergötland. i mer än femtio år har all barrskog  
på gården föryngrats med hjälp av skärmställningar.  

Intresserad  
av att delta?
rutinerna för hur man 
anmäler sitt intresse att delta 
i programmet Adaptiv skogs-
skötsel är ännu inte klara. 
Skogsstyrelsen kommer senare 
i år att informera mer via sina 
ordinarie kanaler.

Future Forests söker redan 
nu skogägare som bedriver, 
eller är intresserade av att 
bedriva, hyggesfritt skogsbruk. 
kontakta tomas Lundmark 
tomas.lundmark@slu.se 
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e tre SLU-forskarna 
Torgny Näsholm, 
Peter Högberg 
och Mona Nord-
ström Högberg har 

tillsammans med andra forskare 
under lång tid studerat kol- och 
kväveflöden mellan skogsträden 
och marken. 

– Enligt skolboken lever träd 
och mykorrhizasvamparna i 
symbios med varandra, säger Peter 
Högberg. Träden tar via fotosynte-
sen upp koldioxid från luften som 

de omvandlar till kolhydrater och 
skickar ned till rötterna där de blir 
åtkomliga för mykorrhizasvam-
parna. Svamparna i sin tur tar upp 
kväve från marken som de delar 
med sig av till träden. Det har 
framstått som ett närmast idealiskt 
äktenskap, men det har varit svårt 
att mäta vilka mängder av kväve 
och kol det handlar om. 

Därför var de resultat som de 
tre forskarna nu kommit fram till 
närmast sensationella. 

det är väl känt att skogsträd och mykorr-
hizasvampar lever i symbios. träden bidrar 
med kol som svamparna byter till sig mot 
kväve. Men växelkursen är inte alltid den-
samma. Ny forskning visar att svamparna  
på magra marker behåller en stor del av 
kvävet för egen del och sätter träden på 
svältkost. i själva verket är det svamparna 
som upprätthåller bristen på åtkomligt  
kväve för träden.

Ett inte alltid så  
harmoniskt äktenskap 

d
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skogsträd och mykorrhizasvampar:

forts. på nästa uppslag 

F 
uture Forests första fyra år blev 
framgångsrika. I tematiskt sam-
mansatta grupper grep sig forskare 
från olika discipliner an frågorna 
tillsammans med skogsägare och 

representanter för företag, myndigheter och 
ideella organisationer. 

När programmet nu fortsätter har arbets-
sättet finslipats och metoderna ytterligare 
utvecklats. 

Tema för forskningen är ”den svenska 
skogsbruksmodellen”, som ju innebär att 
skogen spelar många roller samtidigt. De 
tidigare tio forskningsområdena har nu 
komprimerats till fyra på de huvudteman 
som växte fram under den första program-
perioden.

Cirka 30 forskare från  
SLU, Skogforsk och Umeå  
universitet deltar direkt  

i arbetet, men Future Forests engagerar  
också kompetenser från andra universitet 
och forskningsenheter både inom och  
utom Sverige. 

den svenska modellen  
ska vidareutvecklas

Future Forests fortsättning:

Future Forests har nu gått in i en ny fyraårig programperiod under huvudtemat  
”den svenska modellen”. Upplägget är detsamma som under den första perioden:  
Helhetsforskning i angelägna frågor med skog och hållbarhet som gemensam nämnare. 

1. tvärvetenskaplighet
den övergripande hanteringen av forsk-
ningen sker i ForSA – Centret för analys och 
syntes av skogliga system. den kommer nu 
att förstärkas för att kunna spela rollen som 
en permanent tvärvetenskaplig plattform, 
för alla de frågor som hör skog och skogs-
bruk till. Under den kommande fyraårspe-
rioden kommer centret huvudsakligen att 
fokusera på framtids- och scenarioanalyser 
av skogsbruk i nationellt såväl som inter-
nationellt perspektiv. Landskapsanalyser av 
skogsskötselsystem och strategier för att 
kombinera skogsproduktion med biologisk 
mångfald är ett viktigt tema.  

 Vad krävs för att uppnå en långsiktigt hållbar  
 biomassaproduktion och andra ekosystem- 
 tjänster i olikåldriga skogar?  

 Hur ska skötseln av blandskogar utformas?

 går det att dra lärdom av skogshistorien om hur 
 tidigare skogsbruksmetoder har påverkat förut- 
 sättningarna för den biologiska mångfalden?

3. Framtida skogsskötsel 
 Vad innebär ökad tillväxt och intensivare  

 skogsbruksmetoder i likåldriga skogar  
 för övriga ekosystemtjänster? 

 Hur påverkar varierande omloppstider  
 i likåldriga skogar beståndsstrukturen,  
 produktiviteten och den biologiska  
 mångfalden?  

4. skogsmark och vatten 
 Hur påverkar skogsbruk näringsdynami- 

 ken i marken och hur kan man undvika att  
 näringsämnen via vattendrag når havet?

 Hur kan man undvika att uttagen av   
 biomassa försurar skogsmarken? 

 Hur påverkar skogsbruket vattenkvalite- 
 ten i skogen och skiljer sig denna på- 
 verkan mellan olika skötselsystem? 

 Hur kan ett landskapsperspektiv på skogs- 
 skötselåtgärder minimera negativa effek- 
 ter av skogsbruk på mark och vatten?

2. klimatanpassning 
 Hur ska det svenska skogsbruket möta  

 ett förändrat klimat och de risker i form  
 av skador som ett sådant kan innebära?

 Hur ska man använda skogen för att få  
 största möjliga klimatnytta?

 Hur kan man dra nytta av ett varmare klimat  
 och samtidigt minimera risken för skador?

 Hur kan internationella policys om skog  
 komma att påverka det svenska skogs- 
 bruket och vilka kompromisser kan bli  
 nödvändiga för att anpassa skogsskötseln. 

5. konkurrerande  
   krav på skogen 

 Hur ser skogsbruksmodellerna i övriga  
 europeiska länder och i Nordamerika  
 ut och hur möter man där utmaningar  
 av det slag det svenska skogsbruket nu  
 står inför?  

 Vilken påverkan har olika intressenter  
 och uppfattningar i samhället haft på  
 skogspolitiken under det senaste seklet? 

 Hur hanterar tillsynsmyndigheter mot- 
 stridiga krav i förvaltningen av natur- 
 resurser när kunskapsläget är osäkert?

 Hur ska man gynna den biologiska  
 mångfalden på ett så kostnadseffektivt  
 sätt som möjligt?

 Vilken roll har olika aktörer i utform- 
 ningen av det framtida svenska skogs- 
 bruket och kan en ekosystemanpassad  
 förvaltning bidra till att balansera mot- 
 stridiga krav på skogen?  

Frågorna som Future  
Forests ska ge svar på 

t E X t  L A R S  k L i N g S t R ö M  
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så gick försöket till 
I en tallungskog på mager mark i 
Västerbotten lades åtta försöksytor 
om vardera 100 kvadratmeter ut. 

Fyra av dem hade gödslats med 
100 kg kväve två veckor innan 
försöket inleddes.  

de fyra andra utgjorde ogödslade 
kontrollytor.

på de gödslade ytorna byggdes 
tält av genomskinlig plast. inne i 
dessa fick träden under en timme 
”andas in” kol-isotopen  13C, som 
normalt utgör bara 1 procent av  
kolet i luften. det blev därmed  
möjligt att följa kolflödet inne i  
träden via barren, genom stam-
men, ner i rötterna och ut till mikro-
organismerna i marken. 

samtidigt med ”kolduschen” 
injicerades märkt kväve (isotopen 
15N) i det övre markskiktet inom 
både gödslade och ogödslade ytor. 
detta gjorde det möjligt att följa 
trädens upptag av kväve. 

resultatet 
kvävegödslade ytor:

 Efter tre år var trädens tillväxt  
 80 procent högre. 

 träden levererade 60 procent  
 mindre kol till mykorrhiza- 
 svamparna. 

 Mykorrhizasvamparna släppte  
 det märkta kvävet vidare till   
 träden som tog upp nästan  
 10 gånger mer märkt kväve  
 än inom ogödslade ytor. 

ogödslade ytor: 
 Mykorrhizasvamparna tog upp  

 nästan 10 gånger mer märkt  
 kväve än inom de gödslade   
 ytorna. 

 Mykorrhizasvamparna höll   
 kvar det märkta kvävet.

 Skillnaden mellan gödslade  
 och ogödslade träd var mest  
 markant när försöket utfördes  
 i augusti – den tid på året när  
 träden skickar mest kol ner till  
 rötter och mykorrhizasvampar. 

forts.

måttligt  
kväverika marker

Symbiosen fungerar  
enligt skolboken 

 trädet fångar upp koldioxid och  
 förvandlar det i fotosyntesen till  
 kolhydrater som det tillsammans  
 med näringsämnen (bl.a. kväve)  
 och vatten från marken lever av.

 i marken finns mycel – den  
 underjordiska delen av våra  
 vanliga svampar – som bildar ett  
 finmaskigt nät av trådar, så kallade  
 hyfer. Hyferna är duktiga på att  
 fånga upp det kväve som finns i  
 marken.  

 Hyferna och trädens rotspetsar  
 förenar sig med varandra och  
 bildar det som kallas mykorrhiza.  
 På så sätt kan träden och svam- 
 parna byta grejor med varandra. 

 träden får kväve. Svamparna får  
 kolhydrater. de lever i symbios. 

Slutsatser
 Mykorrhizasvampar bidrar till att begränsa tillgången på kväve för träden  

 på magra marker. 

 För att öka kvävetillgången på magra marker måste kopplingen mellan träd och  
 mykorrhizasvampar brytas genom en störning – skogsbrand eller kalhuggning. 

 När mykorrhizasvamparna inte längre får kol från träden tynar de och det kväve de 
 låst in blir tillgängligt för andra arter – högörter och så småningom skogsplantor. 

 Efter ett antal år kommer mykorrhizasvamparna tillbaka och marken återgår till  
 sitt tidigare kvävebegränsade tillstånd. 

kväverika marker 

trädet är kung 
 kväverika marker är mums för  

 träden. de bygger ut kronorna  
 och kör sina fotosyntesfabriker  
 på högvarv. Resultatet blir grova,  
 höga stammar och friska gröna  
 barr och blad. 

 däremot är träden snikna   
 gentemot mykorrhizasvamparna.  
 När de inte är beroende av deras  
 tjänster som kväveleverantör  
 minimerar de tillförseln av kol  
 till rötterna. 

 därför finns det bara lite mykorr- 
 hizasvampar på de mest närings- 
 rika markerna, däremot högörter  
 och andra kväveälskare som tar  
 för sig av överflödet.

kvävefattiga marker

Svamparna  
tar kommandot 

 där det är ont om kväve i marken  
 gör träden vad de kan för att  
 komma åt det. de skickar stora  
 mängder kol till rötterna för att  
 utveckla dem. Svamparna gläds  
 åt det rikliga flödet av kol till  
 marken och tar för sig via   
 mykorrhizan på rotspetsarna. 

 om svamparna nu vore hyggliga  
 så skulle de i gengäld öka   
 leveranserna av kväve till träden.  
 Men det gör de inte. istället  
 använder de kolet för egen del till  
 att växa. Först sedan de fyllt sitt  
 eget behov till bristningsgränsen  
 släpper de ifrån sig kväve till  
 träden. 

 Mykorrhizasvamparna bidrar allt- 
 så i själva verket till att begränsa  
 tillgången kväve för träden på  
 redan kvävefattiga marker.

– dEn naturlIga hypotEsEn är 
att ju mer kol träden levererar till 
svamparna i marken desto mer 
kväve får de tillbaka, säger Torgny 
Näsholm. Att växelkursen är den-
samma, så att säga. 

Men det stämmer bara för träd 
som växer på relativt kväverika 
marker. 

– På de magra markerna, 
där kväve är en bristvara, bidrar 
mykorrhizasvamparna till att yt-
terligare begränsa kvävetillgången 
för träden, konstaterar Mona 
Nordström Högberg. De ser till att 
behålla mycket kväve för egen del. 

Det märker förstås träden som 
därför ökar leveranserna av kol  
till sina rötter. Men detta gynnar 
främst svamparna som då får dukat 
bord vid rotspetsarna och tar för  
sig än mer av kolet. 

på bördIga, kvävErIka markEr 
behöver däremot inte träden svam-
parnas tjänst som kväveleverantör. 
De behåller därför en stor del av 
kolet för egen del och investerar det 
istället i stamved och barr eller blad. 

– Systemet pendlar mellan de 
här två ytterligheterna, säger Peter 
Högberg. Det är bara på de medel-
goda markerna som symbiosen 
fungerar på det sätt som vi fram  
till nu trott att den alltid gör.

dEt är därFör dEt sEr ut som dEt 
gör på de mest kväverika markerna. 
Där finns väldigt lite mykorrhiza-
svampar – men däremot träd som 
växer så det knakar bland en rik 
flora av högörter.

På magra marker ser de tre 
forskarna störningar som bryter 
förbindelsen mellan träd och svam-
par som ett effektivt sätt att komma 
förbi fastläggningen av kväve. 

– Det har skogsfolk vetat länge. 
Det var ett av skälen till varför 
man införde kalhyggesbruk vid 
mitten av förra seklet. Nu vet vi 
att vegetationen blommar upp på 
ett nyupptaget hygge bland annat 
därför att mykorrhizasvamparna 
slagits ut. 

mEn EFtEr störnIngEn kommer  
mykorrhiza svamparna så små-
ningom tillbaka och skogen åter-
går till sitt normala, näringsfattiga 
tillstånd. 

– Att det är på det här sättet är 
egentligen inte så konstigt, säger 
Torgny Näsholm. Det är bara 
ett raffinerat sätt att samarbeta 
som uppstått mellan de här båda 
livsformerna. Om inte mykorr-
hizasvamparna hade funnits och 
bundit så mycket kväve skulle 
andra växtarter ha dominerat – 
och därmed inte gett utrymme 
för skogsträden. Vice versa skulle 
mykorrhizasvamparna inte finnas 
om de inte fick kol ifrån träden. 

– Och träden ser heller inget 
egenvärde i att bli större än de 
idag blir på magra marker. I deras 
värld är det inte storlek och längd 
som räknas. Förmågan att repro-
ducera sig sitter i förmågan att 
producera pollen och frön av  
god kvalitet. 

dE nya ForsknIngsrönEn för-
klarar också varför skogsbruk av 
tradition bedrivs på så olika sätt  
i Europas mellersta och norra 
delar. Skogarna i norr är oftast 
näringsfattiga, medan tillgången  
på kväve är högre längre söderut.  
I norr behövs en kraftigare stör-
ning av mykorrhiza-symbiosen  
för att tillgången på åtkomligt 
kväve för träden ska öka. 

– Det kan också vara en för-
klaring till varför det inte fungerar 
med blädning eller kalhyggesfritt 
skogsbruk där marken är närings-
fattig. Mykorrhizans grepp om 
kvävet är starkt och mycelet når 
längre än rotsystemen, säger  
Mona Nordström Högberg. 

– Den legendariske skogsför-
valtaren Joel Wretlind insåg detta 
redan på 1930-talet, men han hade 
inte de verktyg vi idag har för att 
förklara vad det beror på.   

torgny näsholm är 
professor i skogsträdens 
ekofysiologi vid Institutio-
nen för skogens ekologi 
och skötsel, SLU, Umeå. 

peter högberg är 
dekan vid den skogliga 
fakulteten och professor i 
marklära vid Institutionen 
för skogens ekologi och 
skötsel, SLU, Umeå.  

mona n högberg är 
docent och forskare inom 
mikrobiell ekologi och 
fysiologi vid Institutionen 
för skogens ekologi och 
skötsel, SLU, Umeå . 

vill du veta mer?  
Uppsatsen ”Are ectomy-
corrhizal fungi alleviating 
or aggravating nitrogen 
limitation of tree growth in 
boreal forests?”, Näsholm 
et al. 2013 publicerades i 
aprilnumret av forsk-
ningstidskriften New 
Phytologist.

Övriga forskare som  
deltagit i studien: 

oskar Franklin,  
iiASA, österrike 

daniel metcalfe, SLU

sonja g. keel,  
University of Bern

catherine campbell, 
UPSC

vaughan hurry, UPSC

sune linder, SLU

Ett inte alltid så  
harmoniskt äktenskap 
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enforskningen har  
under de senaste 
dryga tio åren 
tagit jättesprång. Så 
sent som år 2000 

kunde människans arvsmassa, det 
som idag oftast kallas genom (utt. 
genóm), fastställas. 

– Nu har vi också lyckats läsa 
granens, säger Ove Nilsson, pro-
fessor och föreståndare för Umeå 
Plant Science Center (UPSC). 
Det låter kanske som en enklare 
uppgift, men att granens genom 
är sju gånger större än männis-
kans ger perspektiv på arbetets 
omfattning. 

dEt är En FascInErandE värld  
som Ove Nilsson målar upp. 

Historien tar sin början i 
november 1959 då fältassistenten 
Erik Blom gick upp på Håkaflo-
höjden utanför Köttsjön i östra 
Jämtland. Där skar han av och 
tog med sig kvistar från en av 
granarna på platsen. Just den här 
hade på grund av sin välväxthet 
valts ut för att ingå i det svenska 
förädlingsprogrammet för gran. 

Ympkvistarna växte så små-
ningom upp till exakta kopior 
av denna välväxta gran. Det är 
barr samt ett frö från en av dessa 
kopior som nu fått sitt genom 
kartlagt. Ja, man har inte ens an-
vänt sig av hela fröet, utan enbart 
frövitan, alltså bara en liten del av 
detta millimeterstora frö.

– Det var länge förenat med 
stora svårigheter och kostnader 
att fastställa en organisms genom, 
säger Ove Nilsson. Människans 
genom bestämdes år 2000 och var 
resultatet av ett samarbete mellan 
ett stort antal laboratorier över 
hela världen. 

när arbEtEt InlEddEs var av-
sikten att börja läsa i ena änden 
av DNA-strängen och sedan 
fortsätta till dess slut, alltså ungefär 
som när man läser en bok. Men 
det visade sig vara en återvänds-

Efter flera år av intensivt arbete har forskarna vid 
UPSC i Umeå och SciLifeLab i Stockholm nu lyckats 
kartlägga granens hela arvsmassa – dess genom. det 
är en forskningsbedrift som ger eko i världen och 
öppnar helt nya möjligheter att förädla granen. Bättre 
klimatanpassning och vedegenskaper anpassade till 
specificerade behov är bara några av dem. 

kunskap  
om granens  
arvsmassa  
öppnar nya  
möjligheter

g

forts. på nästa uppslag 
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t E X t  o c h  F o t o  

L A R S  k L i N g S t R ö M 

En nyhet av världsdignitet:

k 
onflikter om skog och skogs-
bruk handlar för det mesta 
om naturvärden och tas ofta 
upp i både lokala medier och 
i riksmedia. Vid flera tillfällen 

har de också bevakats internationellt. 
Under senare år har det även uppstått 

konflikter om skogens så kallade sociala 
värden, det vill säga där skogsbruk påver-
kar människors möjligheter att bedriva 
friluftsliv. 

– Det förekom socialt betingade kon-
flikter också förr, men de hade oftast med 
nyttoaspekter som svamp- och bärplock-
ning att göra, säger Ulrika Westling. Idag 
har människors sätt att närma sig naturen 
förändrats. Rekreationsintressen har tagit 
över och de nyttobetingade värdena 
tonats ned.  

De konflikter som idag uppstår kring 
skogens sociala värden verkar till skillnad 
från de som handlar om naturvärden i 
högre utsträckning drivas av närboende 
som använder skogen för friluftsändamål. 

Ulrika Westling konstaterar att  
mediebilden ofta präglas av en klassisk 
rollsättning: David mot Goliat. Ortsbor 
får rollen som David som kämpar i  
underläge, medan skogsbolag beskrivs 
som jätten Goliat med stor makt och 
mycket resurser. 

Därmed inte sagt att medierna uppen-
bart väljer sida. Ulrika Westling upplever 
inte att legitimiteten i att bedriva skogs-
bruk ifrågasätts i tidningarna.

– Det är bolagens agerande som ifråga-
sätts, inte skogsbruket som sådant. Särskilt 
hos lokaltidningarna kommer fler perspek-

tiv fram. Där handlar det inte 
bara om värden för ekonomi 
och rekreation utan också om 
skogens betydelse för män-
niskors möjligheter att kunna 
bo kvar på orten. 

Konflikten skildras också 
olika beroende på vem som 
äger skogen. När ägaren 
är en kommun placeras 
brukandet av skogen i ett 
politiskt sammanhang och 
konfliktlösningen sker på  
de demokratiska arenorna. 
När markägaren istället är 
ett skogsbolag hanteras  
konflikten i media. 

david mot goliat  
när medierna skildrar skogskonflikter
valvträsk, storön, harbo, söderköping. Fyra platser där skogskonflikter flammat upp och där 
sociala värden stått mot produktionsvärden. Ulrika Westling vid statsvetenskapliga institutionen på 
Umeå universitet, har studerat hur dagstidningarna beskrev dessa konflikter och intervjuat nyckel- 
personer om hur konflikten framställdes.

ulrika Westlings  
rapport bygger på  
studier av 93 tidnings-
artiklar och 14 djup- 
intervjuer med per- 
soner som omskrivits  
i tidningarna i sam- 
band med konflik- 
terna. Studien utfördes 
på Statsvetenskapliga  
Institutionen vid  
Umeå universitet.

t E X t  A N N i k A  M o S S i N g 
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kunskapen om granens genom innebär stora fördelar för skogs- 
bruket. den naturligt långsamma förädlingen av skogsträd kan snab- 
bas upp och ge skogsbrukarna bättre skogsplantor på kortare tid. 

Barrträd är en av de äldsta  
växtgrupperna på jorden.  
de första dök upp för cirka  
300 miljoner år sedan. 

gränd – det tog allt för lång tid och var 
allt för kostsamt. 

Den amerikanske forskaren Craig 
Venter bestämde sig då för att göra på ett 
helt annat sätt – vilket inom parentes sagt 
knappast framstår som enklare – men som 
visade sig vara en framkomlig väg. 

– Han delade istället upp arvsmassan 
i småbitar som han sedan satte samman. 
Efter ett år hade han lyckats fastställa  
mer arvsmassa än vad de många labora-
torier som läste DNA-strängarna från 
början mot slutet hade klarat. 

ovE nIlsson JämFör hans mEtod  
med att ta ett antal biblar och sedan 
klippa sönder dem i småbitar med några 
meningar i varje. Sedan lägger man alla 
dessa småbitar i en stor hög och börjar 
pussla ihop dem igen. 

– När människans genom fastställdes 
var det ett projekt som till sin storlek  
och sina kostnader var i nivå med  
Apollo-projektet, det som förde män-
niskan till månen.

Att som forskarna vid UPSC och  
SciLifeLab nu gjort, också fastställt  
granens genom, är en minst sagt lika  
stor bedrift. Eftersom granen – tvärt-
emot vad man kan tro – har en sjufaldigt  
större arvsmassa än människan. Det  
handlade om att kunna jämföra tvåtusen 

miljarder (2 000 000 000 000) så kallade 
bas-par, alltså stegpinnarna i DNA-
strängen, med varandra. I varje enskilt 
ögonblick. 

– dEt är dEn tEknIska utvEcklIngEn 
som gjorde detta möjligt, säger Ove 
Nilsson. Den utrustning vid SciLifeLab 
i Stockholm som läst in Köttsjögranens 
DNA och de datorer som satt samman 
informationen representerar de mest 
sofistikerade som finns. Samtidigt som 
tekniken tagit jättesprång har kostnaderna 
gått åt det andra hållet. 

Och utvecklingen har ingalunda av-
stannat utan fortsätter i snabb takt. 

– Drivkraften finns framförallt inom 
den medicinska världen. Inom tio år  
är det inte osannolikt att människors 
individuella genom är kartlagda med  
de möjligheter det innebär att i tid  
förutse och parera olika sjukdomar. 

I skogEn InnEbär kunskapEn om gra-
nens genom helt nya möjligheter att styra 
utvecklingen mot önskvärda egenskaper.

– Världen befinner sig i en situation  
där behovet av gröna råvaror ökar –  
och kommer att öka än mer i framtiden.  
Med de kunskaper vi nu skaffar oss ökar 
möjligheterna att fylla detta behov, säger 
Ove Nilsson.  

minskad eller ökad  
genetisk variation?
Hur går det med den genetiska variationen  
i skogen när man börjar odla träd med av  
människor utvalda egenskaper? 

– det går idag inte att ge ett tvärsäkert svar  
på den frågan, säger ove Nilsson. Variationen  
kan minska eftersom vi sållar bort oönskade  
egenskaper. 

Men lika gärna kan det vara precis tvärtom.  
i en naturligt föryngrad skog finns mycket  
inavel. Förädlade träd minskar den inaveln  
genom att de tillför ”friskt blod” som kan  
stärka trädpopulationerna och göra att den  
genetiska variationen ökar. 

upsc (umeå plant science center)  
är ett centrum för experimentell växt-
forskning och bildades 1999 i ett samar-
bete mellan institutionen för skoglig ge-
netik och växtfysiologi vid SLU (Sveriges 
Lantbruksuniversitet) och institutionen för 
fysiologisk botanik vid Umeå universitet. 
UPSC är ett “center of excellence” och en 
av Europas mest framstående forsknings-
miljöer för växtforskning. 

scilifelab (science for life  
laboratory) är ett samarbete mellan  
Stockholms universitet, karolinska insti-
tutet, kungliga tekniska högskolan (ktH) 
och Uppsala universitet.  

SciLifeLab Stockholm är inriktat på 
storskalig biovetenskap. Fokus ligger på 
tvärvetenskaplig forskning som innefattar 
bland annat dNA-sekvensering, analys 
av genuttryck, avancerad bioinformatik, 
biostatistik och systembiologi.

knut och alice Wallenbergs stiftelse 
har finansierat projektet.  

begreppen
arvsmassa. den fullständiga genetiska 
koden för en individ. 

genom. Uttalas genóm. Ett idag van- 
      ligare ord för arvsmassa. 

         dna. två trådar som vindar runt     
           varandra i spiraler. trådarna är för- 
            bundna med ”steg-pinnar” som  
            består av de fyra kvävebaserna  
           Adenin (A), tymin (t), Cytosin (C)  
         och guanin (g). 

       bas-par. dNA-strängens ”stegpin- 
nar” är tudelade och består av antingen  
A och t eller C och g och kallas därför 
bas-par. Människans genom består av 
cirka 3 miljarder bas-par. granens ge-
nom består av cirka 20 miljarder bas-par. 

dna-sekvens. den ordning i vilken 
bas-paren med de fyra bokstäverna A, t, 
C och g ligger bildar en kod, ett recept, 
på hur de proteiner ska bildas som i sin 
tur styr hur cellerna i organismen ska 
utformas och fungera. 

gen. den vanligaste benämningen  
på en dNA-sekvens som styr bildandet 
av ett protein. det krävs ett par tusen 
bokstäver för att beskriva en gen.  
Människan har mellan 20 och 25 tusen 
gener i varje cell. 

generna ärvs från föräldrarna men 
det uppstår variationer som gör att varje 
individ inom en art är unik.

cell. Allt levande består av celler i starkt 
varierande mängd. Bakterier består av 
endast en cell medan till exempel män-
niskor består av flera miljarder celler. 
Celler förökar sig genom delning. 

skräddarsydda träd på sikt
idag pågår en intensiv forskning i världen för  
att hitta biologiska alternativ till fossilbaserade 
energislag och produkter. Världens skogar  
har en nyckelroll i det arbetet och redan finns  
många exempel på hur vedråvara kan ge  
oerhört många fler värdefulla produkter än  
bara trävaror, papper och energi. Med full kun-
skap om trädens genom blir det på sikt möjligt  
att ”skräddarsy” dem för olika ändamål. 

Lika intressant är också att kunna ge dem  
ökad motståndskraft mot sådant som idag kan 
hämma dem, till exempel rotröta och köld.

forts. från föregående uppslag

tradItIonEll skogsträdsFörädlIng inne-
bär att man väljer ut särskilt välväxta, så kallade 
plusträd i skogen. Avkomman från dessa träd 
testas för att undersöka hur väl moderträdet 
överför sina goda egenskaper till nästa genera-
tion. De bästa träden får sedan korsa sig med 
varandra i fröplantager. På så sätt får svenska 
skogsbrukare tillgång till frön med de ur-
sprungliga plusträdens goda egenskaper. 

varJE FörädlIngsgEnEratIon ökar tillväx-
ten hos träden med omkring 10–15 procent 
och det tar cirka 20 år mellan varje generation. 
I Sverige inleddes förädlingen av gran och tall 
på 1950-talet och man är nu inne på den tredje 
generationen fröplantager. 

Den traditionella skogsträdsförädlingens 
svaghet är att det inte varit möjligt att identi-
fiera orsaken till plusträdens välväxthet. 

Denna osäkerhet kan nu överbryggas  
sedan granens genom fastställts. Genetisk  
forskning och traditionell skogsträdsföräd- 
ling närmar sig nu varandra.  

dEt går att IdEntIFIEra vIlka gEnEr  
som ger en gran vissa egenskaper och med  
stor exakthet fastställa vilka träd som har de 
bästa (eller sämsta) genetiska anlagen. Man 
kommer också att bättre kunna förutsäga  
vilka föräldraträd som bör korsas med  
varandra för att ge den bästa avkomman.

Man kommer dock alltid att behöva  
testodla de nya generationerna förädlade  
träd, men det kan göras på kortare tid.  
Det innebär att skogsbrukarna snabbare  
kan få del av träd med förbättrade  
egenskaper.  

Snabbare tillgång till  
förädlade plantor 

En resa genom årmiljonerna

Blomväxter utvecklades för cirka 150 miljo- 
ner år sedan, men fanns länge bara i be-
gränsad omfattning. Först efter den stora 
katastrof som för 65 miljoner år sedan ut-
plånade dinosaurierna expanderade de  
– och på ett närmast explosivt sätt. 

idag finns hundratusentals olika sorters 
blomväxter – men bara några hundra barr-
trädsarter. 

– det ligger nära till hands att tro att blom-
växterna skulle ha konkurrerat ut barrväx-
terna, säger ove Nilsson. Men barrväxterna 
kom uppenbarligen på någonting för 300 
miljoner år sedan som fortfarande ger dem 
fördelar i den evolutionära konkurrensen. 

– När vi nu jämför fossila fynd av barr-
växter med deras dNA så kan vi också se 
när olika arter separerade. till exempel att 
gran och tall gick skilda vägar för cirka 75 
miljoner år sedan. 

genom årmiljonerna förändrar sig väx-
terna beroende på mutationer och genom  

att de gradvis anpassar sig till de yttre  
förutsättningarna. det är som en klocka  
som tickar. Ju längre från anfadern, desto  
fler förändringar i arvsmassan.  

– Men barrväxterna är sig förvånans- 
värt lika genom tiden, konstaterar ove  
Nilsson. deras klocka går långsammare  
än hos andra växter. Så när vi tittar på  
granens genom så tittar vi bokstavligen in  
i tiden – flera hundra miljoner år tillbaka. 

En fascinerande färd  
in i mikrokosmos 

Det finns sådana här DNA- 
strängar inne i allt levandes  
celler. Antalet celler i en organism 
varierar från bara en enda i en-
celliga djur till många miljarder. 
En vuxen människa har ungefär 
100 000 miljarder celler. 

DNA-strängarna ligger tätt sammanlindade i spiral-
form inne i varje cell. Om man kunde veckla ut män-
niskans DNA-sträng blir den drygt två meter lång. 
Granens är betydligt längre, nästan 20 meter! I be-
aktande av att en cell är cirka en tusendels millimeter 
i diameter säger det en del om proportionerna i detta 
mikrokosmos, helt osynligt för mänskliga ögon.   

En gen är en avgränsad del av  
DNA-strängen. Stegpinnarna – de så  
kallade basparen – är den kod som  
bestämmer genens egenskaper.  

Granens genom är sju gånger större  
än människans.
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örskador från skogsma-
skiner väcker negativa 
känslor mot skogsbruket 
– och är samtidigt en 
mycket svår fråga att lösa. 

Under senare år har stora ansträng-
ningar gjorts för att komma till rätta 
med problemen. Mycket har gjorts, 
rekommendationer har utfärdats om 
hur körvägar ska läggas ut i ter-
rängen för att orsaka minst skador. 
Men problemen kvarstår, och kan i 
ett avseende snarast ha förvärrats än 
förbättrats – därför att hyggesavfall 
blivit ett efterfrågat bränslesortiment. 
Tidigare hamnade mycket hygges-
avfall i körvägarna, vilket bidrog till 
ökad markbärighet som begränsade 
skadornas omfattning. 

dEt är dEn snart avslutadE 
laserskanningen av Sverige som 
skapat förutsättningarna för det nya 
planeringsverktyget. 

– Vi håller nu på att få digitala 
höjdkartor som med centimeterpre-
cision ger besked om höjden över 
havet, berättar Anneli. 

Det mest intressanta är den kana-
densiska programvara som hon nu 
är i färd med att anpassa för svenska 
förhållanden. Den gör det möjligt 
att också skapa bilder av flödena av 

vatten i naturen och även beräkna var 
grundvattennivån ligger på olika ställen. 

– I de tester vi gjort runt ån 
Krycklan i Västerbottens inland har 
vi hittat tidigare helt okända vatten-
flöden. De finns inte på kartan och 
uppstår bara vid riktigt blöt väderlek. 
Men det intressanta är att marken kan 
vara fuktig och ha dålig bärighet även 
under normala förhållanden. 

dEt är också möJlIgt att läsa av 
flödena i de olika vattendragen och 
småbäckarna. De beräknas i program-
met utifrån hur stora områden de 
avvattnar. 

På Annelis digitala bilder över om-
rådet framgår också grundvattennivån 
vid genomsnittliga förhållanden och 
efter en period med mycket regn. 

– Vi vet att när grundvattennivån 
ligger mindre än en meter under mar-
ken så är det stor risk för att orsaka 
körskador. 

Anneli har jobbat med anpass-
ningen av den här programvaran 
under bara ett halvår och räknar med 
att hon kommer att vara sysselsatt med 
projektet under flera år framöver. 

– vI har också planEr på att så små-
ningom kunna koppla ihop program-
met med nederbördsdata, säger hon. 

På så sätt blir det möjligt att leverera 
i princip dagliga prognoser över hur 
blött det är i markerna. 

En annan tillämpning är att 
identifiera var marken är fuktig invid 
vattendragen. Denna möjlighet är 
högaktuell med anledning av tankarna 
på generella, femton meter breda, 
skyddszoner invid vattendrag som nu 
diskuteras. Anledningen till detta är 
att det hittills rådande systemet med 
funktionella skyddszoner (breda på 
fuktig mark, smala på torr mark) inte 
alltid fungerar.

Anneli visar en karta där både den 
föreslagna, breda skyddszonen och de 
verkliga fuktförhållandena framgår. 
Här och var är avvikelsen mellan den 
generella gränsen och markens verk-
liga fuktighet påtaglig.

– Jag tror att det här kan bli ett 
värdefullt verktyg för skogsbruket 
och har redan fått många frågor om 
när det blir operativt. Mitt svar är att 
det nog i bästa fall kommer att kunna 
användas praktiskt om tre år. Men  
då kommer skogsbruket att ha sitt 
hittills bästa verktyg för att undvika 
körskador i naturen.  

körskador är idag  
ett av skogsbrukets 
största gissel. de väcker 
upprörda känslor hos 
allmänheten och orsakar 
störningar i marken som 
tar mycket lång tid att läka. 
Vattenforskaren Anneli 
Ågren är nu i full färd med 
att utveckla ett planerings-
verktyg som snart gör 
det möjligt att på kartan 
identifiera de marker där 
risken för körskador är 
som störst. 

Anneli hittar skogens  
’’osynliga’’ bäckar och blöthål

k
anneli ågren är 
forskare vid Institu-
tionen för Skogens 
Ekologi och Skötsel, 
avdelningen Skogs-
landskapets Biogeo-
kemi. I sin forskning 
arbetar hon med att 
öka förståelsen om 
hur förändringar i 
klimat och mänsklig 
påverkan inverkar på 
skogs- och myreko-
systemen och vilken 
effekt det får för vat-
tenkvaliteten i sjöar 
och vattendrag. 

Flygfotot avslöjar i princip ingenting om hur  
marken ser ut under trädens kronor. 

vattendragen är utritade – men inte alla. de 
minsta saknas och det finns heller ingen infor-
mation om hur stora vattendragen är. 

vattendragen framgår mycket tydligt. det har 
också dykt upp flera helt nya. de ljust blå  
partierna visar var marken är fuktig och det 
alltså är stor risk för markskador. 

Under senare år har ytterligare ett problem med körskador  
börjat diskuteras på allvar och det är den packning av jorden  
som en tung skogsmaskin åstadkommer. 

inte bara ett  
estetiskt problem

– spårdJup är Ett EnkElt mått, men 
mäter endast delvis graden av mark-
skador, säger Iwan Wästerlund, profes-
sor i skogliga biomaterial och teknolo-
gi vid SLU. Jordpackning är svårare att 
studera, men har betydelse för skogens 
tillväxt och markens hydrologi. 

Vid dagens slutavverkningar an-
vänds de allra största skotarna, eftersom 
de ger billigaste terrängtransporten av 
virket. Fullastade väger de upp emot 
40 ton och med axellaster cirka 25 ton 
på bakdelen. Trafiken i skogen ökar 
också ytterligare på grund av samhällets 
ambitioner att också ta hand om hyg-
gesavfallet som biobränsle.

proFEssor WästErlund sEr dEt där-
för som ytterst angeläget att komma 
till rätta med körskadorna.  

– Fortfarande finns det stora kun-
skapsluckor om deras effekter, säger 
han. Vilka deformationer är acceptabla 
och vilka ger negativa effekter för det 
framtida skogsbeståndet och markens 
hydrologi? Urlakning av metylkvick-
silver är en annan fråga som vi ännu 
inte har full kunskap om.  

– Helt klart är att som idag bara 
släta till spåren med grävmaskin är 
kosmetika, eftersom jordpackningen 
finns på djupet.  

Tre bilder av samma skogsområde

Arbetet inleddes 2009 och hittills 
är två tredjedelar av Sverige 
skannat med hjälp av flygburen 
laser. 

Syftet med laserskanningen 
är att ta fram en ny höjdmodell 
över Sverige. En sådan är mycket 
användbar i all samhällsplanering 
– vägar, järnvägar, hamnar och 
kraftledningar. 

Laserskanningens förmåga att 
tränga igenom vegetation och trä-
dens kronor har gjort det möjligt 
att även i tät skog skapa exakta 
höjdkartor över marken. 

– Vi har också kommit långt 
med att kunna beräkna kubik-

innehållet och trädens kvalitet i 
skogen med hjälp av laserdata, 
berättar Mikael Egberth och 
Johan Holmgren, vid institutionen 
för skoglig resurshushållning vid 
SLU. i ett nytt projekt som löper i 
två år kommer vi att koppla ihop 
laserbilder från luften med laser-
bilder tagna med markburen la-
ser. Syftet är att kalibrera de båda 
systemen och ”lära” den luftburna 
lasern vad som finns under varje 
enskilt träds krona. 

Mer om detta i nästa nummer 
av Skog&Framtid. 

det är den pågående laserskanningen av Sverige  
som gjort det möjligt att utveckla det nya planerings-
verktyget för att hitta osynliga fuktstråk i skogen. 

laserskanningen  
öppnar fler möjligheter

Flygfoto ”vanlig” karta laserskannad karta

t E X t  L A R S  k L i N g S t R ö M 

med fokus på körskador:
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* Amerikansk sportterm,  
”årets nykomling”.

Blandskog – årets rookie* i  den skogliga debatten

U E 
ric Agestam tror att anled-
ningen till att blandskogs-
forskningen hamnat på 
efterkälken är att ämnet är 
komplicerat. 

– Det ryms en oerhörd mängd varian-
ter inom begreppet blandskog, vilket gjort 
att det bara kunnat göras ett begränsat 
antal fältförsök. Vi har därför kompletterat 
med simuleringar i tillväxtmodeller. Men 
både dessa och de fältförsök som finns,  
visar på små eller inga produktionsskill-
nader jämfört med trädslagsren skog. 

På grund av det kraftigt ökande  
intresset för blandskogar anser Eric Age-
stam att det nu är mycket angeläget att 
öka kunskaperna om blandskogsskötsel. 

– tyvärr FInns dEt Ju Idag få handfasta 
råd att ge till de skogsägare som är intres-
serade av blandskog. För att det ska kunna 
bli ett alternativ behövs samma typ av 
rekommendationer och gallringsmallar 
som finns för trädslagsrena bestånd. 

Eric Agestam ser att det idag är möjligt 
att på ett helt annat sätt än hittills skapa 

värdefulla blandskogar. Bland annat 
genom att bättre ta vara på naturligt 
föryngrade lövplantor som nästan alltid 
finns i barrplanteringarna. 

– Det finns flera fördelar med 
skogsbestånd bestående av mer än ett 
trädslag, säger han. Inte minst är det ett 
sätt att gardera sig för framtiden. Fler 
trädslag minskar de risker en framtida 
förändrad virkesmarknad kan innebära. 

dock sEr han IntE att den fråga som 
satte fart på diskussionen, skadorna 
efter stormen Gudrun 2005, har gett 
blandskog det uppsving som många 
förväntade sig.

– Det finns forskningsresultat som 
antyder att risken för stormskador kan 
minska med björk i granbestånden. 
Även tall kan minska risken, men inte 
lika påtagligt. Det finns dock fortfaran-
de mycket som vi inte vet om bland-
skog och stormskador. 

– Vi har också noterat tendenser till 
mindre rotröta i blandbestånd jämfört 
med rena granbestånd. Det beror för-

modligen på att granrötterna inte lika 
lätt får kontakt med varandra.

Eric Agestam och hans kollegor  
vid SLU i Alnarp är således positiva  
till mer blandskog. 

– Vi tror definitivt på en framtid  
för blandskogar – tall-gran, björk-barr-
träd, skärmar och komplexa ädellöv-
skogar. Skogar som man kan välja att 
göra trädslagsrena efterhand eller låta 
behålla sin blandade struktur. 

grundFrågan som varJE skogsägare 
måste ställa sig är vad man vill med sitt 
skogsbruk: Maximera virkesproduktio-
nen? Gardera sig för framtiden? Skapa 
en biologiskt rikare skog som är trevlig 
att vistas i?

– Det här är frågor som skogsägaren 
bara själv kan besvara. Men jag hoppas 
att vi från skogsforskningens sida så 
småningom ska kunna leverera bättre 
beslutsstöd, säger Eric Agestam. 

– En sak är jag dock redan nu över-
tygad om:  Vi kommer att få se betyd-
ligt mer av blandskogar i framtiden. 

tgångspunkten för vår studie 
var Riksskogstaxeringens 
statistik där vi undersökte 
hur olika nyttor förhåller sig 
till varandra, säger ekologi-

professorn Jan Bengtsson, en av forskarna 
bakom rapporten. 

– Skog är ju inte bara virke. Den pro-
ducerar också en rad andra tjänster som  
vi människor har nytta av. Men hittills  
har skogsekosystemet främst värderats 
utifrån tjänsten virkesproduktion. Några 
studier om de andra tjänsterna och hur  
de förhåller sig till varandra har inte  
gjorts tidigare. Vi ville belysa skogen ur  
ett vidare perspektiv. 

Förutom vIrkE studEradE därför Jan 
och hans forskarkollegor också tillgången 
på bär, föda för vilt, förekomsten av död 
ved, biologisk mångfald och kolinlagring. 

– Den fråga vi ställde oss var hur den 
skog ska se ut som samtidigt kan produ-
cera dessa sex nyttor så bra som möjligt. 

En del av det som forskargruppen 
kom fram till genom att analysera stati- 

stik var sådant som skogsbrukare  
länge känt till. Men här kunde forsk-
arna nu visa att ju fler trädslag det är 
i en skog, desto större är den totala 
nyttan.

störst uppmärksamhEt väckte 
uppgiften om att en skog med flera 
trädslag producerar mer virke än en 
trädslagsren skog gör. 

– Vi kan inte dra några höga väx-
lar av detta faktiskt ganska överras-
kande resultat, säger Jan Bengtsson. 
Det kan bero på att olika trädslag 
gynnar varandra eller att blandskogar 
oftast växer på bördiga marker. Det 
är något som vi vill veta mer om 
och som kräver ytterligare forskning. 
Att skogsbruket hittills föredragit 
trädslagsrena bestånd är främst av lo-
gistiska skäl – det är mer komplicerat 
att hantera flera trädslag. 

– Men det viktiga som vi nu kan 
visa är att blandskogen är bättre för 
flera andra ekosystemtjänster, bland 
annat för den biologiska mångfalden.

Forskargruppen undersökte  
också förhållandet mellan de olika 
ekosystemtjänsterna. De fann till  
exempel att det finns negativa  
samband mellan hög trädtillväxt  
och bärproduktion. 

– En slutsats vI drar är att det  
oftast är bättre att blanda olika 
trädslag än att inte göra det. Där-
emot kan vi inte säga något om hur 
blandningen mellan trädslagen ska 
se ut. Det är stora skillnader mellan 
norra och södra Sverige som gör  
det vanskligt att ge generella råd. 

– Den allra viktigaste lärdomen  
av våra resultat är dock att både 
skogsbruket och naturvården kan 
vinna på att gynna fler trädslag i  
skogarna, eftersom det ger fler  
ekosystemtjänster från en och  
samma skog, konstaterar Jan  
Bengtsson. 

Inga tydliga tendenser  
åt endera hållet

virkesproduktion:

hittills har forskningen om blandskog främst handlat om virkesproduktion. 
– Men jämfört med annan skogsskötselforskning finns det fortfarande ganska lite forskning 
om blandskogar, säger Eric Agestam vid SLU i Alnarp. de resultat som finns visar inte på 
några tydliga tendenser åt endera hållet. 

Rapporten väckte stor uppmärksamhet 
i media. Men vad inte alla uppmärksam-
made var att studiens syfte främst var att 
visa på sambanden mellan olika ekosys-
temtjänster i olika typer av skog. 

Detta perspektiv skiljer sig från pro-
duktionsforskarnas, som i långliggande 
försök och modelleringar jämfört tillväx-
ten i trädslagsrena bestånd och blandbe-
stånd på samma typ av mark – och funnit 

att båda producerar ungefär lika mycket 
virke. 

Båda perspektiven är i hög grad 
relevanta. Vi vet nu att virkesproduktio-
nen oftast är sig tämligen lik oavsett om 
skogen innehåller ett eller flera trädslag. 
Vi vet också att blandskogar kan ge fler 
ekosystemtjänster – utan att virkespro-
duktionen därmed behöver bli mindre.   

blandskog hamnade i topp på den skogliga debattagendan  
i vintras sedan en grupp ekologiforskare antytt att sådan skog  
skulle kunna kan ge mer virke än trädslagsrena skogar. 

a v  L A R S  k L i N g S t R ö M 

     ingen tvekan –  
  blandskogen ger fler

Ekosystemtjänster:

                             Ekologiforskarnas uppmärksammade studie belyser skogen ur en  
          aspekt som tidigare inte varit föremål för djupare studier. Huvudbudskapet är  
        att blandskog är till fördel för de flesta ekosystemtjänster som skogen levererar. 

Eric agestam  
är docent i 
skogsskötsel 
och verksam 
vid Institutionen 
för sydsvensk 
skogsvetenskap 
vid SLU i Alnarp. 

det finns ingen entydig definition på begreppet blandskog  
i Sverige. ofta används blandskog som motpol till monokultur, där  
ett enda trädslag står för mer än 95 procent av volymen. 

med den definitionen finns det i Sverige 29 procent monokulturer 
och 71 procent blandskogar. Merparten av monokulturerna är tall- 
skogar i norra Sverige och granskogar i Småland.

Begreppet blandskog

Jan bengtsson  
är professor och 
verksam vid 
Institution för 
ekologi vid SLU 
i Uppsala. 
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ånga svårlösta 
konflikter i  
samhället har  
sin grund i att 
teknokratiska 

argument och ”mjuka” upp- 
fattningar har väldigt svårt att  
nå fram till varandra. 

– Det resulterar i de flesta  
fall att de teknokratiska argu-
menten drar det längsta strået, 
trots att de mjuka uppfattningarna  
kan vara väl så relevanta, säger 
Erland Mårald. 

Ett sådant fall är den riks- 
bekanta skandalen kring bygget  
av järnvägstunneln genom  
Hallandsåsen. 

Erland Mårald känner fallet väl. 
Tillsammans med sin handledare, 
professor Sverker Sörlin, blev 
han som doktorand, våren 1998 
anlitad av regeringens tunnelkom-
mission för att göra en utredning 
om händelseförloppet.

– uppdragEt var att studEra 
tunnelbygget från de första idé- 
erna fram till ”giftskandalen” 
hösten 1997. Särskilt skulle jag 
undersöka hur mer mjuka värden 
beaktades vid tunnelbygget, främst 
natur, miljö och vad de boende  
på åsen ansåg. 

Erland gick igenom ett digert 
underlag bestående av miljökonse- 
kvensutredningar, interna bygg-
handlingar, korrespondens, tid- 
ningsartiklar och allehanda infor-
mationsmaterial om tunnelbygget. 

– Efter flera månaders arbete 
kunde jag konstatera att i stort  
sett allt som senare blev problem 
var känt i förväg: Åsens höga  
vattenhalt, bergets dåliga kvalitet 
och att man redan från början såg 
tunnelborrmaskinen ”Hallborr” 
som ett experiment. Även farorna 
med det giftiga tätningsmedlet 
Rhoca-Gil var väl kända. 

Erland mårald konstatEradE 

att man negligerade riskerna och 
fattade, som det skulle visa sig, 
”fel beslut” – gång på gång. Hans 
bedömning är att detta sannolikt  
hade att göra med den starka 
nationella enigheten om att av 
miljöskäl gynna tågtrafik. Politiska 
beslut kunde fattas innan miljö- 
utredningarna var gjorda. Miljö-
konsekvensutredningar användes 
främst som argument för tunnel-
projektet istället för att resonera

M

 

För att bringa bättre klarhet på detta 
hittills tämligen obeforskade område 
kommer Future Forests under sin nu 
påbörjade andra fyraårsperiod att arbeta 
med frågan. 

Erland Mårald ingår i den projekt-
grupp som nu etablerats. 

– projektets nav blir en ”dialogverk-
stad” där skogsforskare och företrädare 

för olika intressen gemensamt undersö-
ker och diskuterar de båda systemens 
för- och nackdelar. det handlar om att 
identifiera motsättningarnas grunder, 
fördelarna med respektive system och 
gemensamma nämnare, samt att hitta  
vägar som för frågan framåt. 

– om det här arbetssättet slår väl 
ut så kan det bli ett tankeverktyg för att 
i framtiden lösa liknande problemställ-
ningar, säger Erland Mårald. tidigare  
har humanistiska metoder som denna 
aldrig tillämpats i skogsbruket. Jag tror 
att de rätt använda kan öka förståelsen 
bakom de skilda tankesätt som sedan 
lång tid finns mellan brukande- och 
bevarandeintressen i skogen. detta 
spänningsfält kan sedan utnyttjas kreativt 
för att finna annorlunda lösningar som 
öppnar för nya sätt att hantera skogen. 
innovation börjar med nytänkande.

det finns frågeställningar som till sin natur är så konfliktfyllda att de närmast betraktas 
som ”olösliga”. Men genom att i en strukturerad dialogprocess låta intressenterna föra fram sina 
argument och ta del av andras kan en konflikt hanteras på ett konstruktivt sätt.

Humanistiskt tankeverktyg 
som kan bilda skola

dialog finner vägar framåt   
i ”olösliga” konflikter

kring för- och nackdelar. Problem framställdes 
som ingenjörsmässiga ”utmaningar” – utan att 
närmare redogöra för vad man skulle göra om 
det trots allt inte fungerade som tänkt. 

– Man använde också ett byråkratiskt  
språk som dolde mjuka värden och värderings-
frågor bakom tekniska redogörelser och kvan-
tifieringar. Det blev därför svårt för de mjuka 
värdena att göra sig hörda. Och när problemen 
tidigt dök upp, gick de ansvariga för tunnel-
bygget i försvarsställning. 

Erland Mårald ser oförmågan att artikulera 
olika värden som ytterligare en orsak till tun-
nelprojektets misslyckande. 

– att tIllämpa vad som i humanistiska sam-
manhang kallas ”det kritiska resonemanget” 
även i miljökonsekvensutredningar vore ett  
steg i rätt riktning. 

Konsekvent tillämpat skulle ett sådant  
resonemang komplettera de beskrivande,  
teknokratiska framställningarna med ”mjuka” 
värden och göra dem mer jämbördiga med  
de ”hårda” värdena.

– Hade sådana humanistiska kunskaper,  
perspektiv och metoder tillämpats när tunnel-
bygget vid Hallandsåsen planerades och  
genomfördes, så tror i alla fall jag att staten  
med all säkerhet både hade sparat tio miljar- 
der kronor och 20 år av vedermödor.  

Frågan om trakthygges-
bruk eller blädning har varit 
levande i Sverige i 150 år. 
Under senare år har den fått 
förnyat bränsle och framstår 
idag som en vattendelare 
mellan parter med diametralt 
olika uppfattningar. 

Hur man med  
ett idéhistoriskt  
synsätt kunnat  
spara tio  
miljarder

– att tunnelprojektet i hallandsåsen gick så snett beror på 
att det präglades av en ensidigt teknokratisk syn. Erland Mårald, 
professor i idéhistoria, har detaljstuderat fallet och anser att  
de värsta misstagen kunnat undvikas med en större ödmjukhet 
inför de ”mjuka” värden som också hör till. Han tror också att  
ett sådant synsätt kan lösa upp de knutar som i årtionden fått 
skogsbruk och miljöopinion att tala förbi varandra.

t E X t  L A R S  K L I N G S T R ö M   F o t o  M A T T I A S  P E T T E R S S O N

Erland Mårald har i sin idéhistoriska 
forskning granskat såväl skogs- och jord-
bruk som energi- och hållbarhetsfrågor. 
Gemensamt för dem är att de präglas av 
vetenskapliga osäkerheter. Detta på grund 
av svårigheterna i att förutse förändringar 
i naturen, i mänskliga värderingar och i 
vad nya tekniska lösningar kan föra med 
sig. Gränserna mellan politik, vetenskap 
och kommersiella intressen är diffusa. 
Åsikter och värderingar skiljer sig ofta.

– sammantagEt InnEbär dEt att sanno-
likheten för att det ska uppstå svårlösta 
konflikter är stor, säger Erland Mårald. 
Men ändå måste vi på något sätt hantera 
de här konflikterna för att situationen 
inte ska bli ännu värre. 

Forskarna brukar benämna sådana  
här problem som näst intill olösliga.  

Med detta menar man att de inte kan 
lösas med enbart mer forskning – vilket 
ju hittills varit det vanligaste sättet. Men 
nya forskningsrön tolkas olika hos olika 
intressenter. De kan också ge upphov  
till nya problem. 

därFör har Erland mårald prövat en 
modell för dialog mellan parter med oli-
ka utgångspunkter och som nu tillämpas 
inom Future Forests. Den har ingående 
beskrivits i Skog & Framtid (nr 1 2012) 
med utgångspunkt från delprojektet 
”Exotiska trädslag i Sverige för att möta 
ett varmare klimat”. Projektet rymmer 
en rad konfliktfrågor där virkesproduk-
tion, ekologiska risker, ekonomi, sociala 
aspekter och allehanda värderingar ingår. 

I de dialoger mellan olika intressenter 
som är projektets kärna får var och en 

tillfälle att föra fram sina argument och 
samtidigt ta del av hur övriga resonerar. 

– som IdéhIstorIkEr I dEtta proJEkt 
spelar jag i hög grad på ”bortaplan”, 
säger Erland Mårald. Jag är ju inte  
expert på själva sakfrågan. Utan att ha  
någon prestige att förlora kan jag därför 
ställa de ”dumma frågor” som övriga kan 
ha svårt att ställa. Jag kan också förtyd-
liga positioner och på så sätt bidra till att 
medvetandegöra alla sidors argument.  

– Projektet har nu pågått i över ett  
år och även om intressenterna inte  
ändrat sina grunduppfattningar, så har  
de fått ökad förståelse för andra argu-
ment än de egna. Det medför att för-
utsättningarna ökar för att man på sikt 
kan hitta lösningar som kan accepteras  
av alla parter.  
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tt av Eskil Erlandssons skötebarn 
är regeringens vision Skogsriket, 
som han lanserade för två år sedan. 
Syftet är att utveckla såväl virkes-

produktion som skogens natur- och sociala 
värden. Ett ytterligare syfte är att skapa jobb 
på landsbygden med skogen som bas. Och 
då handlar det inte bara om traditionellt 
skogsbruk utan också om upplevelseturism 
och vidareförädling. 

– Därför representerar de regionala 
ambassadörerna i Skogsriket olika intressen, 
säger han. Där finns skogsfolk och företagare 
likaväl som natur- och friluftsmänniskor.

EskIl Erlandsson är myckEt nöJd med 
utfallet av Skogsriket hittills och ser det som 
ett sätt att visa på de stora, ännu outnyttjade 
potentialer som skogen rymmer. 

– Ökad produktion av biomassa och mer 
biologiska produkter är prioriterade områ-
den för regeringen. Ett effektivt skogsbruk 
och sund natur är nyckelfaktorer för att vi 
ska lyckas med omställningen till ett håll-
bart samhälle.

av dEt skälEt anslog rEgErIngEn inom 
ramen för Skogsriket i höstas 60 miljoner 
kronor som under tre år ska användas till 
forskning om smart miljöhänsyn och ökad 
virkesproduktion. 

– I mitt uppdrag till Skogsstyrelsen, som 
ansvarar för arbetet, ligger att koppla ihop 
skogsforskningen med skogsbrukarna i en 
lärande process. Metoden kallas adaptivt skogs-
bruk och kombinerar kunskapsuppbyggnad 
med praktiskt skogsbruk. Fördelen är att vi på 
så sätt snabbare kan nå resultat i form av ökade 
ekosystemtjänster – mer biobränsle, mer indu-
striråvara, högre biologisk mångfald och större 
möjligheter att idka friluftsliv i skogen. 

Landsbygdsministern har också ett starkt 
engagemang för ökat trähusbyggande. 

– Att bygga hus av trä är det mest 
hållbara man kan göra, säger han. Det har 
också mängder av andra fördelar gentemot 
traditionella material, inte minst i form av 
ett mycket rationellt byggande som gör att vi 
utan tvekan kommer att få se betydligt fler 
hus med trästomme i framtiden.  

En Fråga som EskIl Erlandsson oroas  
över är den ökande oförståelsen inför  
sambanden i naturen.  

– Urbaniseringen har gjort att den  
absoluta merparten av människorna tappat 
kontakten med den landsbygd och de  
skogar som alla, precis alla, är så beroende  
av. Det är en enorm pedagogisk uppgift vi  
har framför oss. 

– Via Skogsstyrelsen har vi därför ökat  
resurserna för Skogen i Skolan, som är  
ett utmärkt exempel på hur man kan lära 
dagens unga att umgås i, och med, skog  
och natur. 

Eskil Erlandsson är själv uppvuxen på en 
skogsgård mellan Ljungby och Halmstad. 

– Skogen var vår lekplats, vi var med  
och avverkade träd och fick alldeles naturligt 
insikter om hur det hänger ihop i naturen. 
Att man planterar, vårdar och skördar –  
och kan leva på vad naturen ger. Kan vi  
bara förmedla en del av de insikter som  
vi lite äldre landsortsbor fick med oss som 
barn är oerhört mycket vunnet. 

t E X t  o c h  F o t o 

L A R S  k L i N g S t R ö M

som få tidigare ministrar 
har Eskil Erlandsson engagerat 
sig i de skogliga frågorna. 
– det är inte konstigt, säger 
han. Vi står i en brytningstid 
där det krävs hållbara lös- 
ningar för att klara ödesfrå-
gorna klimat och framtida brist 
på ändliga råvaror. Skogen har 
svar på båda. Utmaningen är 
att klara det samtidigt med  
bevarad biologisk mångfald 
och ökade sociala krav.  

skogen är framtiden
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landsbygdsminister Eskil Erlandsson:


