
NO 2 2017 
EN TIDNING OM 

SKOGSFORSKNING 
FRÅN FUTURE FORESTS 

OCH SVERIGES
 LANTBRUKSUNIVERSITET

TEMA SKOGSBRUK UTAN HYGGEN

 Hyggesfritt i Tyskland 
och hemma

GLÖM INTE 
HÄNSYNEN
Död ved behövs 
även i  blädnings-
skogen

PÅ GALA 
I CANNES!
Future Forests 
film prisades på 
internationell 
filmfestival

#VI MÅSTE
PRATA OM
SKOGEN
Komplexa frågor –
kan de förklaras
enkelt? Vi försöker.

SKOG
FRAMTID

#vi måste prata om skogen



u

2

Nr 2|2017 

En tidning om skogsforskning från Future Forests och Sveriges lantbruksuniversitet 
Utgiven av: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 901 83 Umeå, tel: 090-786 81 00. 

Finansierad av: SLU och Future Forests.
Ansvarig utgivare: Annika Nordin, tel: 090-786 82 29, e-post: annika.nordin@slu.se 
Redaktion: Annika Mossing, tel: 072 – 710 39 44, e-post: annika.mossing@slu.se

Redaktör: Sverker Johansson, tel: 070-354 09 77, e-post: sverker@bitzer.se
Produktion: Bitzer Productions AB, Uppsala. 

Grafisk formgivning: Josefin Tolstoy, e-post: josefintolstoy@gmail.com
Tryck: Elanders. Upplaga: 220 000. 

Skog & Framtid får i och med detta 
ett nytt format. Vi hoppas det 
kommer att tilltala och inspirera 
till läsning. Precis som förut kom-

mer vår målsättning att vara att rappor-
tera om aktuella skogsfrågor och resultat 
från ny skogsforskning.   

Hur skogen ska användas för att möta 
klimatutmaningen är ju en minst sagt het 
fråga som flitigt debatteras. Temat för 
detta nummer av Skog & Framtid – hyg-
gesfritt skogsbruk – har på sistone även 
kommit att handla om klimatet. Vissa 
forskare menar att hyggesfritt skogsbruk 
leder till mindre utsläpp av koldioxid från 
skogsmark än kalhyggesbruket. Men det 
är förstås när träden växer som de binder 
koldioxid och utsläppen från marken vid 
avverkning kompenseras inom relativt 
kort tid av ungskogens tillväxt.

Nej, hyggesfritt skogsbruk handlar inte 
främst om att göra klimatnytta. I mer än 
100 år har forskare känt till att tillväxt i 
den boreala skogen gynnas av störning 

och kalhyggesbruket ger högre tillväxt än 
skogsbruk utan hyggen. 

Men hyggesfritt skogsbruk kan bidra 
med många andra nyttor, det vittnar våra 
reportage från Tyskland om. Där är frågan 
om hyggesfritt skogsbruk inte speciellt 
kontroversiell. Det är helt enkelt så man 
oftast gör när man brukar skogen. Det är 
då viktigt att komma ihåg att Tyskland 
importerar skogsprodukter samt råvara 
till sin trävaru- och pappersindustri från 
Sverige och andra länder. Tack vare det 
svenska skogsbruket behöver den tyska 
skogen inte växa så mycket och skogsbru-
ket kan inriktas på att främst tillfredsstäl-
la andra viktiga behov hos medborgarna, 
som friluftsliv i en vacker och 
fridfull miljö.

VÄLKOMMEN TILL NYA 
FUTURE FORESTS

Forskningsprogrammet har under året 
omorganiserats till att bli en framtidsplatt-

form vid SLU i fortsatt samarbete med 
Umeå universitet och Skogforsk.

# vi måste prata om skogen

L E D A R E

A N N I K A  N O R D I N 
Programchef Future Forests
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R E P O R T A G E

SKOGSBRUK I 
SAMFÖRSTÅND
I hansastadens Lübecks 

stadsskogar har intressenter med 
vitt skilda uppfattningar enats om hur 

skogsbruket ska bedrivas. Här är 
rekreation lika viktigt som ekonomi 

och naturhänsyn.

7. Hyggesfri blandskog
I tyska Niedersachsen ställer 
man om från monokulturer till 
skiktade blandskogar. 
  
8. #vi måste prata om skogen
Future Forests kampanj med 
fokus på skogsfilmer och öppna 
diskussioner om skogens roll 
lockar många.

10. Som i Tyskland – 
fast i Sverige
Häng med till Eriksköp, skogs-
fastigheten i Halland där forskar-
na testar ett nygammalt sätt att 
bruka skogen.

12. Glöm inte hänsynen!
Det är inte självklart att hygges-
fria metoder skapar mycket död 
ved. Även här krävs naturhänsyn.

14. Följ med in i framtiden!
Efter åtta år går Future Forests 
in  i en ny fas. Som en av SLU:s 
framtidsplattformar ska fors-
karna fortsätta sia om framtiden 
– självklart baserat på bästa 
möjliga kunskap!

15. På gala i Cannes
Future Forests film om skogen
och klimathotet har belönats 
med ett prestigefullt internatio-
nellt filmpris.
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– Naturvännerna får sina jätteträd. Men det får jag också, 
ler Knut Sturm nöjt. Han förvaltar Lübecks kommunskogar, 

där naturvårdare och skogsbrukare sökt samförstånd om hur skogen 
ska skötas. Målet är att efterlikna en slags naturskog – och 

samtidigt tjäna pengar på högkvalitativt möbelvirke.
 TEXT & FOTO SVERKER JOHANSSON REPORTAGET ÄR GRUNDAT PÅ BESÖK I LÜBECK 2012 OCH 2017.

Utan hägn är 
det svårare att 
få upp nya träd.

44# vi måste prata om skogen

R E P O R T A G E  H Y G G E S F R I T T  S K O G S B R U K

SKOGSBRUK i 
SAMFÖRSTÅND



Rekreationen? 
Nja…den får vi 
på köpet, menar 
Knut Sturm. Det 
har faktiskt inte 
varit så mycket 
diskussioner 
om upplevelse-
sidan, det här 
skogsbruket är 
en förhandlings-
produkt mellan 
naturvårdsrörel-

sen och de gröna politikerna å ena sidan och 
kommunens krav på ekonomisk avkastning å 
andra sidan. Besökarna kommer ändå och de 
verkar trivas. 

– Så absolut, naturvården får sitt. Mellan-
spetten trivs, liksom mindre flugsnapparen 
och andra viktiga skogsfåglar. Andelen död 
ved ökar och vi har hittat hotade skalbaggar 
som etablerar sig här. En minst lika viktig del 
är att vi skyddar marken, vattnet och rustar 
oss för klimatförändringarna. Naturvänner-
na följer oss noga. Och vi dem. Mitt jobb är 
till stor del att sitta i rundabordsdiskussioner 
med alla intressenter, så att vi hela tiden rör 
oss mot våra gemensamma mål. Men nu far 
vi ut och tittar!

GAMLA PLANTAGER GÖRS OM
Ute i skogen tar det tid för en svensk att 

kalibrera sig. Här växer större och mindre 
träd av olika slag sida vid sida. Men det är 
inte någon fullskiktad skog med en jämn mix 
av trädstorlekar vi ser. En stor del av voly-
men utgörs av riktigt stora timmerträd på 
flera kubikmeter. Mellan dem står deras ef-
terföljare, med diametrar mellan 20-50 cm. 
Den döda veden verkar i princip bortstädad. 
Lyckad föryngring finns nästan bara i luck-
orna efter de riktigt stora, avverkade träden, 
inte i skogsmörkret under de höga träden.

Den här filosofin är fortfarande delvis på 
försöksstadiet och utgår från att man redan 
har en skog med grova träd, som från början 
planterats. Som grund för hur skogen bör 
se ut utgår man från referensytor av gamla 
bestånd i ”ingenmansland” mellan före detta 
Väst- och Östtyskland: gamla planterade 
skogar som stått närmast orörda sedan andra 
världskriget. 

På dessa bördiga marker med en produk-
tion runt nio skogskubikmeter och år sker 
en kontroll av avverkningsbehovet med sju 
års mellanrum och då huggs främst de spe-

cialtimmerträd som uppnått måldiametern 
för att ge ett riktigt högt virkespris. Och man 
siktar på stora träd – eken ska till exempel 
vara minst 80 centimeter och boken 70. 
Värdet? 100 000 kronor för en fanér-ek och 
15 000 för en bok. 

Fällningen görs med motorsåg och mindre 
gallringsträd körs ut med häst. Men skogs-
maskiner – lunnare – krävs för att få ut de 
väldiga timmerträden. Skogsmaskinerna 
används bara på permanenta stickvägar. 

VÄRT 30 000 
Vi kommer till ett stort, avverkningsmo-

get fågelbärsträd. Det står långt från andra 
bjässar i beståndet. Och vi svenskar undrar: 
Är det verkligen effektivt att hugga ett sådant 
träd utan att kunna ta med sig en massa 
andra träd på samma gång? 

– Trädet är värt över 3 000 euro, säger 
Knut Sturm, så det är inget problem. Även 
om jag förstår frågan, ni är vana vid betydligt 
lägre kvaliteter och virkespriser. Men dessut-
om finns det en del andra träd att ta längs 
stickvägarna här, träd som vi gallrar bort för 
att gynna framtida timmerträd. Vi tar aldrig 
mer än 25 procent av volymen per hektar. 
Men även då kan vi hyfsat snart vara tillbaka 
och skörda igen. 

Knut pekar på andra träd. De är inte mog-
na för avverkning än, men flera av dem är det 
om sju-åtta år och då har en hektar i bästa 
fall producerat 60 nya kubikmeter. 

– I framtiden behöver vi inte gallra, tror 
Knut Sturm. Inte när vi väl nått den här 
strukturen i bestånden, med de stora tim-
merträden och många andra träd som når di-
ametrarna inom några decennier. I luckorna 
kommer föryngringen och de träden danar 
varandra. I något fall plockar vi bort ett par 
konkurrerande träd vid en fin framtidsstam 
som vi markerat, men det ska räcka med det. 

KLÖVVILTET ETT PROBLEM
De stora grenarna från det fällda trädets 

krona får ligga kvar. De skyddar småträden, 
höga viltstammar hotar föryngringen. Mel-
lan de stora grenarna vill inte hjortdjuren 
gärna gå in. Ofta hägnas också genomhuggna 
områden för att återväxten inte ska ätas upp 
av viltet. Utanför hägnen är det märkbart 
färre småträd under de stora träden, även i 
luckorna.

Men Knut berättar nöjt att vargar kommit in 
från öst. De ska hjälpa honom med det som jä-
garna inte vill – att sänka viltstammarna rejält. 

R
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FAKTA: VÄRDEFULL KOMMUNSKOG. Hansastaden Lübecks stadsskog omfattar ca 4 600 hektar och ägs av 
kommunala stiftelser. Den förvaltas av en kommunal organisation sedan 1875. Sedan 1994 brukas skogen enligt det 
naturnära ”Lübeckkonceptet”. SE FILMEN från Lübeck på www.futureforests.se. #vimåsteprataomskogen

”DET KOMMER 
IN VARGAR FRÅN 

ÖST. DE SKA 
HJÄLPA MIG 

MED DET SOM 
JÄGARNA INTE 

VILL: SÄNKA 
VILTSTAMMARNA 

REJÄLT. ”
KNUT STURM
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VÄLDIGT KAPITAL. LÅG AVKASTNING. 
HÖG MÅLUPPFYLLELSE.

Årsresultatet för Lübecks kom-
munskogar är cirka 500 000 euro. En 
avkastning på 110 euro per hektar och 
år – inte mera än kassaflödet från en 
välskött skogsfastighet i Sverige, trots 
betydligt högre virkespriser och mycket 
specialtimmer. 

Jag ser förundrat på det enorma 
kapital som står runt mig. Med den 
svenska modellen, där man förväntar 
sig ränta på kapitalet, hade delar av 
skogen avverkats för länge sedan. Men 
tyskarna räknar med nollränta. Då 
spelar det ingen roll om de avverkar 
ett träd nu eller om 200 år. De har en 
annan förväntan. En annan målbild.

MER I FRAMTIDEN
– Vi jobbar fortfarande med att öka 

volymerna i bestånden. I dag har vi 400 
kubikmeter per hektar, men målet är 
600. Det tar väl 30 år till. Då kan vi bör-
ja avverka i paritet med tillväxten, som 
är cirka nio kubikmeter per hektar. Det 
kommer att öka resultatet en hel del – i 
dag avverkar vi inte alls så mycket. Men 
vi producerar ju inte bara virke, utan 
en massa andra ekovärden. Det måste 
få kosta. Vi drar in 1,3 miljoner euro 
på virket men kostnaderna är 800 000 
euro. 

Omdaningen från en delvis enskiktad 
skog till en lämplig mix av stora och 
mindre träd har gått snabbare än Knut 
Sturm trodde. 

– Vi hade ett väldigt, väldigt fint 
utgångsläge, medger han, med stora 
arealer gammal, grov skog. Så på 30 år – 
inte 50 år som vi trodde – har vi nått dit 
vi ville för nästan halva arealen.  

– På sikt blir det betydligt mer 
sekundära trädslag, som bok och lönn. 
Granen fasar vi ut, den är inte naturlig 
här. Men ekföryngringen, som är ljus-
krävande, klarar sig bra i beståndens 
luckor. Den klarar gräset bättre än 
de andra arterna, så jag tror inte att 
andelen ek kommer att minska på sikt. 
Samma gäller för fågelbär. Däremot 
kommer mycket av tallen att försvinna. 
Men den är inte heller naturlig här!

Knut Sturm följer virkesmarknaden 
noga. Sågtimret säljs till högstbjudan-
de. De sämre kvaliteterna sågar de 
själva. Det ger bättre avkastning och då 
kan de även sälja stora mängder bipro-
dukter till stadsborna, främst ved. 

NÅGOT FÖR SVERIGE? 
Knut Sturm har varit en del i Norden 

och har många kontakter där. Så frågan 
är: kan man göra detta i Sverige? 
Blir det inte bara granskog på sikt? 
Dessutom har vi ju jämförelsevis låga 
virkespriser. 

– Den här metoden ska inte bara ge 
pengar utan också andra värden. Och 
det är viktigt att komma igång, för det 
här tar flera decennier, kanske sekler, 
särskilt hos er som har lägre tillväxt 
och enskiktade skogar. Man måste vara 
tålmodig och kunna ta en lång period 
utan inkomster från de delar av skogen 
man ställer om. 

– Sedan handlar det om att satsa på 
de träd som kommer naturligt på de 
olika ståndorterna i skogen, även i ert 
land finns en stor dynamik mellan olika 
ståndorter. Pejla in vilka timmerkva-
liteter och måldiametrar för de olika 
trädslagen som du på sikt kan anta ger 
stora intäkter. Vill du ha riktigt bra 
betalt krävs förmodligen specialsorti-
ment, och om den marknaden är dålig 
– ja, den är ju inte så utvecklad hos er 
– har du väldigt lång tid på dig att hitta 
rätt köpare. Kanske här i Tyskland? 

Här ligger 70 000 
kronor och väntar på sin 
ägare, som köpt eken på 
virkesauktion. Den ska bli 
hustimmer och får först 
torka ett år vid vägen.

”MAN MÅSTE VARA 
TÅLMODIG OCH TA EN LÅNG 
PERIOD UTAN INKOMSTER”

KNUT STURM

R E P O R T A G E  H Y G G E S F R I T T  S K O G S B R U K
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Skog & Framtid 
i Niedersachsen:

Här är 
monokulturer 

bannlysta
I Niedersachsen ställer man 

om sina monokulturer till 
hyggesfri blandskog – gärna med 

amerikansk douglasgran.

Efter en lång tradition av monokulturer av 
tall, gran, bok och ek ställer statsskogsbru-
ket i tyska delstaten Niedersachsen om till 
blandskogar.

Omställningen har pågått i 25 år och anledningen 
var ett antal stormkatastrofer och insektsangrepp 
under 1900-talet där blandskogen med sina olika 
trädslag ofta klarade sig betydligt bättre än monokul-
turerna. Bakom skogsprogrammet finns också en 
stark grön politisk vilja. 

– Ett skogsbruk som bevarar mark och vatten är 
stabilare mot klimatförändringar och effektivare på 
lång sikt, anser jägmästaren Lutz Kulenkampff, som 
är distriktschef i Sellhorn utanför Lüneburg. Planta-
ger med trakthyggen är alltför kortsiktigt. 

När vi åker genom landskapet ser vi ett omfattande 
skärmskogsbruk: Gamla utglesade monokulturer, där 
ett nytt skogsskikt kommer växande underifrån. Ofta 
bok som planterats under tall.

INGA KALHYGGEN
Skogen glesas etappvis ut till en skärm. Skärmen 

blir en del av beståndet, för målet är fullskiktade 
skogar med stora och små träd av olika arter i en för 
marken lämplig mix.

Träden slutavverkas inte förrän de uppnått måldia-
metern, som är anpassad till att få ut höga timmerpri-
ser. Diametrarna varierar: bok och ek ligger på 60–70 
centimeter beroende på kvalitet, tall och gran på 45. 

VILTPROBLEM OCH NÄTVERKANDE
Viltbetet är Lutz Kulenkampffs största problem. 

Föryngringen är fläckvis mycket hårt åtgången 
och dialogen med jägarna är svår, trots att Lutz 
Kulenkampff lägger mycket tid på diskussioner med 
beslutsfattare och intressegrupper. 

– Vi måste ständigt prata med varandra. Nästa 
månad bjuder vi in naturvårdsorganisationerna 
på jakt – här är det många naturvänner som jagar. 
Efteråt, framför brasan med ett glas gott vin i handen, 
kommer vi längre. 

– Numera förstår även vi och politikerna varandra. 
Det var inte länge sedan politikerna såg oss skogsfolk 
som en sluten elit, bara intresserade av att tala med 
och bekräfta varandra. Vi har ändrat på det, nu är det 
betydligt bättre.

EFFEKTIVT SKOGSBRUK OCH GOD AVKASTNING
Lutz Kulenkampff är tydlig med att han försöker 

bedriva ett så effektivt skogsbruk som möjligt. Han 
använder skogsmaskiner och odlar till exempel den 
snabbväxande exoten douglasgran. 

Det växer bra runt Sellhorn, i medeltal 8,7 m3sk per 
hektar och år. Avkastningen på Lutz Kulenkampffs 
distrikt är 185 euro per hektar och år. Det är dubbelt 
upp jämfört med en svensk skogsfastighet och han 
jämför gärna med avkastningen i Lübeck. 

– Lübecks filosofi avkastar bara drygt 100 euro, sä-
ger han och ler lite. Vore jag politiker skulle jag kräva 
betydligt mer av det skogsbruket. De hugger för lite 
av tillväxten, tycker jag. De förlänger omloppstiderna 
och ökar måldiametern mer än befogat. 

Lutz är nöjd: ”Här kommer 
föryngringen i luckorna 
efter de stora träden.”

  FAKTA WALD IN GUTEN HÄNDEN. Niedersächsische Landes-
forsten bedriver naturanpassad skogsförvaltning på cirka 330 000 hektar 
skogsmark – ”här produceras drygt 6 000 kubikmeter per dag, eller 
250 kubikmeter i timmen.” Nettot är cirka 60 miljoner euro och ungefär 
255 000 personer besöker skogarna varje år. 

7



Fejan, Insta, Tuben…
& 5 spännande filmer!
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Future Forests satsning #vimåsteprataomskogen 
är platsen för dig som vill diskutera skogens roll 

och våra forskningsresultat. Redan följer över 
1 200 personer taggen – och ofta uppstår heta 

diskussioner. Välkommen du också!
 TEXT & FOTO SVERKER JOHANSSON 

# vi måste prata om skogen

#FINSKOG
Den senaste filmen i satsningen 
är Finskog och fulskog – filmen 
om vad vi människor egentligen 
tycker om skogen. Vi följer ett 
brudpar på jakten efter den per-
fekta bröllopsbilden och pratar 
med flera forskare på vägen. En 
äldre produktionsskog – som här 
– är något vi älskar…



4 filmer till om skogen...
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Om nu en yngre produktions-
skog inte är vacker att se på, 
så binder den åtminstone 
mycket kol eftersom den växer 
bra. Men hur ska vi använda 
virket? Vi följer samhällsve-
tare som Camilla Sandström 
(bilden), skogsforskare och 
internationella analytiker i 
jakten på skogens roll i ett nytt 
klimat – hemma och globalt.

Hyggesfria metoder. Fler 
trädslag. Staten vill ha ett 
variationsrikt skogsbruk – men 
finns incitamenten för att göra 
något annorlunda än i dag? 
Och finns kunskapen? Future 
Forests ger tips om hur man 
gör saker annorlunda – här 
kör Charlotta Erefur oss på 
skotern till en rutig skog!

Filmen som vann pris i Cannes 
handlar om vilka utmaningar 
den svenska skogen står inför 
när klimatet förändras. Nya 
hotfulla skadegörare och en 
osäker framtid för flera träd-
slag ställs mot nya klimatsmar-
tare lösningar i skogsbruket.

SKOGENS ROLL I ETT 
NYTT KLIMAT

VARIATIONSRIKT 
SKOGSBRUK

9

#FULSKOG
…medan en yngre eller 
medelålders produktions-
skog inte har några skönhets-
värden att tala om. Och den 
blir det allt mera av. Alltså…
var ställer man ett brudpar 
här, egentligen?

SKOGEN 
OCH 

VATTNET

Skogsbruket påverkar vårt 
vatten. Ofta onödigt mycket. 
Vi kollar in hur man kan ta 
bättre hänsyn till vattnet än 
vad som ofta är fallet idag. 
Goda exempel och ny teknik 
leder vägen – och forskarna 
ger oss faktabakgrunden! 

SÅ KLARAR 
SKOGEN KLIMAT-
FÖRÄNDRINGEN



F O R S K N I N G  M Å L D I A M E T E R
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SOM I TYSKLAND, 
FAST I SVERIGE
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På Tönnersjöhedens försökspark i Halland bedriver 
SLU ett försök med skogsbruk utan hyggen. Och precis 

som i norra Tyskland är det diametern som styr när 
träden är mogna för avverkning.

 TEXT & FOTO SVERKER JOHANSSON 

Eriksköp är ett av få vetenskapliga försök 
i Sverige där man testar måldiameter-
huggning. Det är särskilt intressant, 
eftersom man i debatten om hyggesfritt 
gärna hänvisar till metoden – och då 
särskilt hur den används i Lübeck.



Vi befinner oss på 
Eriksköp – ett skiktat 
blandbestånd av tall, 
gran och olika lövträd. 
Mest björk, men även 
lite bok och ek.

– Vi sätter olika 
måldiametrar för olika 
trädslag och de beror i 
sin tur på vad vi vill att 
skogen ska producera 
för olika nyttor, säger Ulf 
Johansson som är chef 
för försöksparken. Vill 
man ha grova träd ökar 
man måldiametern. Vill 
man ha mindre andel av 
ett speciellt trädslag så 
minskar man måldia-
metern. 

GYNNAR LÖV OCH TALL
– För de flesta trädslag 

vill vi att de ska uppnå 
kravet för ett välbetalt 
sågtimmersortiment. 
Men i ett försöksled där 
naturvårdsmålen skall 
förstärkas  har vi  sänkt 
måldiametern för gran 
och ökat den för de olika 
lövträden. Då hugger 
vi mer gran och sparar 

fler lövträd. Granen har lättare att självföryngra sig 
under andra träd, så på sikt blir det lätt mycket gran 
i en sådan här skog, helt enkelt. Vi vill undvika den 
situationen, därför har vi redan från början bestämt 
oss för en lägre måldiameter för granen där natur-
vården skall prioriteras

LÄGRE EKONOMISK PRODUKTION
Är då detta en metod som står sig i konkurrensen 

med trakthyggesbruket? I Sverige är virkespriserna 
relativt låga. Det finns en mycket liten och osäker 
marknad för specialvirke, t ex de exklusiva möbel-
sortiment och fanér som tyskarna eftersträvar i sitt 
skogsbruk. Dessutom sänker metoden volymproduk-
tionen i beståndet.

– I det här fallet, när vi plockar bort snabbväxare 
som gran och lägger produktionen på flera trädslag 
som växer långsammare, så producerar bestån-
det ungefär 60-70 % av vad en homogen, likåldrig 
granskog gör på en sådan här bördig mark, konstate-
rar Ulf Johansson. Ungefär, alltså. Vi vet väldigt väl 

vad en homogen granskog producerar, men vi är mer 
osäkra på produktionen i den här typen av blandskog 
efter plockhuggning.

– De 30-40 procenten som vi avstått kan istället 
ge mera naturvård, en finare skog att vistas i och en 
trevligare landskapsbild.

SKAPAR ANDRA NYTTOR
Mångfalden har sina arter man kan räkna och vi 

vet vilken skog som människor föredrar. Ändå är 
det här en komplicerad kalkyl att göra, menar Ulf 
Johansson:

– Att sätta ett värde på biologisk mångfald eller 
sociala hänsyn är inte så enkelt. Men vi vet vilken 
ekonomisk uppoffring som görs, och det är ändå ett 
bra beslutsunderlag för t.ex. politiker som funderar 
över vad mångfalden ska kosta eller vilka nyttor 
kommunens skogar ska ge. Eller för en skogsägare 
som vill ha en vackrare skog.

SÅ FUNKAR DET
Vart 20-25 år tror man sig kunna avverka ca 100 

skogskubikmeter per hektar. Då plockhuggs de mog-
na träden. Nettot blir lägre än från ett trakthygges-
bruk, men intäkterna är jämt fördelade över tiden 
och det fordras heller inga investeringar i föryngring.

MARKBEREDNING OCH RÖJNING
På vissa ställen står de grova, mogna träden lite 

tätare, då kan det bli större luckor vid avverkningen.
– Det är bra att det blir lite skillnader i beståndet, 

säger Ulf Johansson. Dessutom krävs det lite större, 
ljusare gläntor för att få nya träd att växa. Vi har även 
testat att markbereda i vissa luckor för att få mera 
självföryngring. Men viltet är ett jätteproblem om 
man vill hålla på med hyggesfritt skogsbruk här i söd-
ra Sverige. Plantorna i luckorna efter de stora träden 
är väldigt utsatta. Här betas till och med den annars 
ratade granen hårt.

– På samma sätt som man kan stimulera åter-
växten med markberedning kan man också röja i 
grupper där föryngringen trots betet blivit väldigt 
tät, för att gynna vissa framtidsträd och öka deras 
diametertillväxt .

HÄNSYNEN DÅ?
I det moderna skogsbruket lämnar vi evighetsträd, 

som aldrig avverkas. Ulf Johansson tror att man även 
här aktivt måste lämna evighetsträd och död ved, på 
samma sätt som i trakthyggesbruket. 

- Det handlar om ett antal träd per hektar som får bli 
gamla och dö, trots att de uppnått måldiametern. Och 
de måste markeras, så att de får stå kvar när man kom-
mer tillbaka för att avverka efter ett par-tre decennier. 
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DE ”GRÖNA LÖGNERNA”:
BANADE VÄG FÖR HYGGENA
När man börjar jobba med 
måldiametrar så ska man 
tänka långsiktigt. Man kan 
långsamt ändra lite på planer-
na – t.ex. sänka måldiametern 
för ett trädslag och höja för 
ett annat – men man får inte 
hugga mera än vad bestån-
den producerar.

– Börjar man sänka måldi-
ametrarna för att komma åt 
mera virke kan det leda till 
att man hugger för hårt. Det 
var ungefär det som hände i 
det norrländska skogsbruket 
under 1800-talet och början 
av 1900-talet, berättar Ulf 
Johansson. 

– Man dimensionsavver-
kade då skogarna – allt över 
en viss diameter blev timmer. 
Men efterhand sänkte man 
diametergränsen och då upp-
stod vad vi brukar kalla ”grö-
na lögner”: sönderhuggna 
trasskogar med låg produk-
tion. Det var restaureringen 
av de skogarna som innebar 
införandet av trakthyggesbru-
ket på allvar i Sverige!
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LÄS MER ARBETSRAPPORT NR 46. Beståndsstruktur och framtida beståndsutveckling i ett flerskiktat bestånd i
södra Sverige: Eriksköp – en fallstudie. SLU, Alnarp 2012.
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Den hyggesfria skogen

Glöm inte 

hänsynen
Hyggesfritt skogsbruk ger arter med dålig 

spridningsförmåga och låg tolerans mot 
kalavverkning en bättre chans att överleva. Men 

det är viktigt att lämna naturhänsyn även här.

TEXT MATS HANNERZ  FOTO SVERKER JOHANSSON 

Line Djupström har jobbat länge med naturhän-
syn på hyggen och i alternativa skötselmetoder 
vid  Skogforsk och SLU. Hon tror att hyggesfria 
metoder är ett viktigt komplement till trakt-
hyggesbruket. Inte minst för de svårspridda 

arterna.
Och hon håller med Ulf Johansson (se förra uppslaget). I 

en rationellt skött hyggesfri skog finns ingen garanti för att 
det skapas död ved. Den är lika viktigt att spara och skapa 
där som i trakthyggesbruket.

– I trakthyggesbruket får vi ofta en stor puls av död ved i 
slutet av omloppstiden. Veden torkar och bryts ner och sen 
har vi en liten nytillförsel under resten av omloppstiden. 
Vedlevande mossor och svampar behöver kunna flytta till 
nya substrat när den gamla veden inte längre passar. I en 
blädad skog har vi en mer kontinuerlig tillförsel av död ved. 
Det kommer alltid att finnas ved i olika nedbrytningsstadi-
er så att svårspridda arter kan hitta nya platser att leva på. 

– Men det förutsätter förstås att den döda veden lämnas 
kvar i skogen.

Hon tipsar också om att lämna den döda veden i träd-
grupper vid sidan av stickvägarna, då är det mindre risk att 
den körs sönder.

Trädlevande lavar är ett annat exempel på arter som kan 
gynnas av hyggesfritt. Många hänglavar och barklevande 
lavar sprider sig bland annat genom fragmentering – små 

delar av laven faller ner och fastnar på andra träd.
– I en blädad skog eller i en skärmställning finns alltid 

nya mindre träd där lavarna kan etablera sig. Träden tillåts 
också bli gamla, och det gynnar ju lavarna.

SMÅ- OCH STORSKALIGA STÖRNINGAR
Mykorrhizasvampar som är beroende av levande träd, 

insekter knutna till död ved och ihåliga träd, samt lavar och 
mossor i fuktiga miljöer är exempel på artgrupper som ofta 
gynnas av skoglig kontinuitet. Men många arter är också 
beroende av störningar, ljus och värme. Här skiljer sig 
trakthyggesbruk från hyggesfritt. I den hyggesfria skogen 
är störningarna småskaliga, det blir bara små luckor när 
de större träden tas ut. Trakthyggesbruket skapar mer 
storskaliga störningar som efter en storm eller brand. Det 
finns många rödlistade arter som är beroende av solbelyst 
död ved, fristående träd eller störd mark. 

– Men även i de hyggesfria alternativen kan vi tänka på 
att skapa olika miljöer, till exempel högstubbar i kanter 
mot söder eller lite större luckor. Då får även de störnings-
gynnade arterna en chans.

– En mix av trakthyggesbruk och hyggesfria metoder ger 
förmodligen mest mångfald. Då skapar vi miljöer både för 
gammelskogens arter och de markväxter och andra pionjä-
rarter som kommer efter kalavverkningen. Men vi behöver 
också bevara större skogsområden, t.ex. som reservat, för 
att klara mångfalden. 
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”EN MIX GER 
FÖRMODLIGEN 
MEST MÅNGFALD”
LINE DJUPSTRÖM
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I den här figuren från Future Forests rapport ”Hyggesfritt skogsbruk” visas hur mängden död 
ved förändras över tiden i trakthyggesbruket och i det hyggesfria alternativet. 25 år in i den 
studerade tidsperioden slutavverkas skogen. Den döda veden skapas mot slutet av omlopps-
tiden och bryts snabbt ned efter avverkningen. I det hyggesfria alternativet ställs skogen om 
från enskiktad till blädningsskog.
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Skogen ingår i ett socioekologiskt 
system. Det är ju vi samhällsmed-
borgare som brukar skogen. Så vi 
måste förstå både människorna 

och skogen för att forska om skogsbruk, 
säger Annika Nordin som leder Future 
Forests. 

UTMANANDE UPPGIFT
Här forskar naturvetare, samhällsvetare 

och humanister tillsammans. Det gäller 
att forskarna lär sig varandras metoder, 
annars är det lätt att köra fast. Därför tar 
tvärvetenskap tid.

– Men vi har jobbat tillsammans i snart 
nio år och hunnit lära mycket av varandra. 
Nu uppstår de tvärvetenskapliga idéerna 
nästan av sig själva, konstaterar Annika 
Nordin.

F U T U R E  F O R E S T S

Nu ombildas forsknings-
programmet Future 

Forests till en av flera 
framtidsplattformar vid 

Sveriges lantbruksuniversitet. 
Men fokus ligger fortfarande 

på framtidens skogar.
 FOTO SVERKER JOHANSSON 

IN I 
FRAMTIDEN

MED FUTURE    
FORESTS 
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Diskussionen om skogen hamnar i kläm 
mellan föreställningar om framtiden och 
tolkningar av historien. Men besluten 
måste tas i nuet. Det är utgångspunk-
ten för den nya boken Forest Gover-
nance and Management Across Time, 
som föreslår ett mer konstruktivt sätt 
– ”reflexivt skogsbruk” – för att möta 
framtidsutmaningarna.

Huvudförfattarna är Erland Mårald, 
professor i idé och vetenskapshistoria 
vid Umeå universitet, Annika Nordin, 
professor i ekofysiologi vid SLU och 
Camilla Sandström, professor i statsve-
tenskap vid Umeå universitet.

Boken utvecklar ett angreppssätt som 
kan leda framåt utan att tyngas av vare 
sig historiska låsningar eller skilda fram-
tidsbilder och som kan skapa en grund 
för gemensamma handlingsvägar.

BOK FRÅN 
FUTURE 
FORESTS

En film om 
klimathoten mot 
den svenska 
skogen har vunnit 
silver i klassen 
miljöfilmer vid 
den internatio-
nella filmfestiva-
len The Cannes 
Corporate Media 
& TV Awards.

”A rapidly changing forest”, som handlar om de senaste forskningsrö-
nen om skogen och klimatförändringarna, har producerats av filmprodu-
centerna Sverker Johansson, Henrik Skarstedt och Andreas Norin. 

– Det här är en av fem filmer i vår satsning #vimåsteprataomsko-
gen, säger Annika Nordin, som leder Future Forests. Strategin är att 
exponera filmerna på sociala medier för att nå spridning – och framför 
allt skapa en diskussion! Det är oerhört viktigt för oss att nå ut med våra 
resultat i en tid där vi tenderar att söka enkla, populistiska lösningar på 
våra gigantiska utmaningar.

Future Forests film prisas i Cannes

Sverker Johansson tar emot filmpriset i Cannes.

N Y H E T E R

TIDSDIMENSIONEN AVGÖRANDE
Hon lyfter särskilt fram den djupare 

förståelse för tidsdimensionen som krävs 
bland dagens beslutfattare för att nå fram-
tidens hållbara skogsbruk. 

– Ett enkelt exempel är att samhällets 
förväntningar på skogen kan förändras 
dramatiskt mellan det att vi planterar 
och skördar skogen. Dagens äldre skogar 
föryngrades för 100 år sedan. Skogsäga-
rens syfte var främst att skapa förutsätt-
ning för framtida ekonomisk avkastning 
och välfärd. Idag förväntar vi oss att 
skogen också ska skapa förutsättningar för 
biologisk mångfald och rekreation. 

GÅR DET?
Men går det att veta något om de sam-
hällsmedborgare som vi idag skapar 
skogar för? Vilken skog de kommer att 
behöva om 50-100 år?

– I våra framtidsstudier sätter vi skogen 
i ett större sammanhang, som hänger ihop 
med samhällsutvecklingen i stort. Men 
framtidsstudier är förstås ingen väder-
prognos. Det man främst ska ta tillvara 
är vidden av skillnaderna mellan de olika 
framtidsbilderna. Det här spannet ger oss 
en chans till konkret förståelse för vilka 
potentialer det finns i olika vägar framåt.

KOMPLEXA SVAR PÅ KOMPLEXA FRÅGOR
Skogens utmaningar har ofta flera di-

mensioner. Då blir det komplext.
– Ett typiskt flerdimensionellt pro-

blem är förstås hur man både ska kunna 
bruka skogen och bevara den i tillräcklig 
utsträckning för att uppnå samhällets lik-
ställda produktions- och miljömål, säger 
Annika Nordin.

– Under året har vi kunnat se att debat-
ten blir allt mer polariserad om hur sko-
gen ska bidra till att lösa klimatproblemet. 
Miljöargument ställs mot produktionsar-
gument. Men träd kan ju göra klimatnytta 
både när de växer i skogen och när de blir 
produkter och energi. 

– Komplexiteten är en utmaning när 
man kommunicerar forskningsresultat. 
Idag är de flesta vana att ta till sig enkla 
budskap som levereras på kort tid. Få 
försöker förstå det som är svårt. Här söker 
vi nya vägar.

- Vår ansats #vimåsteprataomskogen 
bygger på att forskningsresultat varvas 
med allmänbildning. Vi väjer inte för att 
vara provokativa. Vi försöker använda hu-
mor. Och vi låter ändå komplexa frågor få 
komplexa svar, avslutar Annika Nordin. 

9 000 000 SEK
FUTURE FORESTS SENASTE ANSLAG FRÅN FORMAS
Nu ska medborgare från stad och landsbygd involveras i att möta 
klimatutmaningen – med hjälp av skogen! Mer i nästa nummer.



#vimåsteprataomskogen
I åtta år har vi forskat om skogen. Nu gör vi film om resultaten.

”ERA JÄVLA IDIOT-  
TERRORISTER!”

ANONYM

”KUL FILMER,  
SKRUVAR TILL DET  
OCH FÅR DET ATT

GÅ GENOM RUTAN.”

ERLAND MÅRALD

”NI RÄKNAR HELT GALET.
PROPAGANDA OCH GREENWASH  

ÄR VAD DETTA ÄR [...]  
HOPPAS PÅ EN PANDEMI.”

JANA ERIKSSON

”ÄÄÄÄÄNTLIGEN  
TYDLIGHET FRÅN

SUPERKUNNIGA FORSKARE!  
MER SÅNT!”

MATS HELGE

SLU FUTURE FORESTS presents A BITZER PRODUCTIONS-PANTHEON-SKARSTEDT FILMPRODUCTION Co-production with the participation of SKOGFORSK AND UMEÅ UNIVERSITY 
“#VIMÅSTEPRATAOMSKOGEN” BASED ON ACTUAL EVENTS AND RESEARCH RESULTS SHOT ON LOCATION IN GERMANY AND SWEDEN JÖRG BAESKOW  
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