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En tidning om skogsforskning  
från Future Forestst och 

Sveriges lantbruksuniversitet

Ljus framtid för 
landsbygden
Alla grupper i en stor Future Forests-studie tror att 
landsbygden kommer att attrahera fler i framtiden.

Tjugo år med 
naturhänsyn
Hur har det gått? 
Vad händer framöver?

Göran Persson njuter av sitt 
nya liv som bonde (vid sidan 
av alla andra uppdrag).

Han tror också  
på landet

10 sidor om naturvårds-forskning i Future Forests.
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Annika Nordin programchef Future Forests

Frågorna om skog och skogsbruk 
måste hanteras i ett brett perspektiv

F uture Forests är nu inne på sitt 
sjunde och näst sista verksam-
hetsår. Det kommer fram allt 
fler resultat och inte minst ser 

vi positiva effekter av de arbetsformer 
som etablerats i programmet. 

Future Forests är ett i hög grad tvär-
vetenskapligt forskningsprogram. Det 
innebär att forskare med olika kompe-
tenser arbetar med samma frågor. När 
jag blickar tillbaka kan jag inte undgå 
att fundera över varför vi i Sverige inte 
tog oss an skogsfrågorna på detta sätt 
långt tidigare. En bärande princip i den 
skogspolitik som infördes 1993 är ju att 
virkesproduktion och biologisk mång-
fald gjordes till jämställda mål. 

Det var något av ett paradigmskifte 
och resultatet av en växande insikt i 
samhället om att det också finns andra 
värden i skogen än rent ekonomiska  
– och att dessa på ett eller annat sätt 
också måste beaktas.

I backspegeln är det lätt att inse att 
forskningen redan då borde ha inriktats 
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Future Forests startade 2009 och är det största skogsforskningsprogrammet någonsin i Sverige. Det löper över åtta år och sys-
selsätter 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 samt även representanter för myndigheter, skogsägarföreningar, ideella 
organisationer, och skogsföretag i olika referensgrupper.

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. Alla perspektiven hanteras tillsammans.

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

på de nya frågor som det skogspolitiska 
beslutet väckte. Men det tog ytterli-
gare 15 år innan behovet av ett bredare 
grepp på skogsforskningen blivit så up-
penbart att ett tvärvetenskapligt pro-
gram som Future Forests kunde födas. 

SCHABLONBILDEN AV EN FORSKARE är att det 
är någon som vet allt inom ett väldigt 
litet område. Den är inte sann, men det 
ligger ändå något i den. För den som 
forskar om till exempel virkesproduk-
tion är målet att hitta vägar som ökar 
den. Naturvårdsforskaren i sin tur ar-
betar för att öka kunskaperna om hur 
skogens arter ska kunna fortleva. Men 
om de jobbar skilt från varandra finns 
risken att deras båda lika viktiga mål 
gör att man f järmar sig från varandra. 

En av de största effekterna av Future 
Forests hittills är att vi kopplat ihop 
forskare från de här båda discipli-
nerna för att gemensamt ta sig oss an 
frågorna. Vi har också tillfört män-
niskan i diskussionerna genom att ge 

forskare med humanistisk inriktning 
en roll i skogsforskningen. Statsvetare, 
sociologer, historiker och idéhistori-
ker har fått inflytande i forskningsfrå-
gor som fram till för bara några tiotal år 
sedan närmast var en skogsbruksintern 
angelägenhet. 

VI VET IDAG ATT SKOGEN inte kan ses 
som en isolerad företeelse i samhället. 
Likväl som skogen påverkas av män-
niskor, berörs och påverkas också män-
niskor av skogen. Future Forests arbetar 
med båda synsätten. Dess stora uppgift 
är att hitta vägarna till ett ur alla per-
spektiv hållbart sätt att ta vara på den 
fantastiska tillgång som de svenska sko-
garna utgör. 

Vi är långt ifrån färdiga. Men vi har 
etablerat ett arbetssätt som kan inspi-
rera till hur man framöver kan ta sig 
an komplexa forskningsutmaningar av 
den typ som ryms inom spektrat skog, 
skogsbruk, människa – och i ökande 
grad också klimat. 
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Nu finns en ny version av webbtjäns-
ten Skogsskada från SLU. I verktyget 
kan skogsägare och andra intres-
serade lära sig om skogsskador och 
få hjälp med att diagnostisera dem. 
Där kan man också enkelt rapportera 
om skador.

– Sajten kommer att hjälpa oss 
att sprida och dela kunskapen om 
skogsskador i samhället, säger Åke 
Lindelöw, fältentomolog vid SLU, och 
en av experterna bakom tjänsten. En 
förhoppning med verktyget är också 
att fler ska rapportera in sina obser-

vationer av skogsskador.
– Drömscenariot är att vi i framti-

den genom Skogsskada ska kunna 
fånga upp och kartlägga nya skador 
och fenomen på ett bättre sätt, som 
underlag för åtgärder. Ett allt mer 
uppmärksammat fenomen är den 
ökande inströmningen av nya skade-
insekter och svampsjukdomar, bero-
ende på ökad handel med växter och 
ett förändrat klimat.

– Ju fler ögon i skogen, desto 
bättre, säger Åke Lindelöw.
Läs mer på www.slu.se/skogsskada 

I mars låg den genomsnittliga 
halten av koldioxid vid mätsta-
tionen Mauna Loa på Hawaii 
genomsnittligt på 401,52 
miljondelar. Det har bara hänt 
en gång tidigare att den gått 
över 400 miljondelar – för två 
år sedan och då bara under 
ett par dagar. Halten varierar 
normalt över året och är som 
högst på våren innan vege-
tationen på norra halvklotet 
kommer igång. 

Forskarna bedömer att den 
nuvarande mängden koldiox-
id i atmosfären är den högsta 
på 800 000 år. 

Future Forests har genomfört en stor studie bland 
privata skogsägare om hur de ser på de natur-
vårdsåtgärder som är regel i Sverige sedan mitten 
av 1990-talet. Studien bygger på svar från drygt 
1 300 skogsägare. 
     Svaren är ännu inte bearbetade men några 
tendenser framgår ändå tydligt, säger Camilla 
Widmark som ansvarar för studien. Bland annat 
noterar vi att man rankar estetiska värden högt 
i sina skogar och att många ser dagens natur-
hänsyn som tillräcklig. Ett annan tydlig signal är 
den höga värderingen av att sköta skogen med 
inriktning på kommande generationer. Många 
ser också den egna skogen som ett sätt att hålla 
kontakt med hembygden. 

 
Resultaten av studien kommer att presenteras i höst.

Noterat

Skogsskada håller koll 
på skogens skadegörare

Högsta halten koldioxid 
i atmosfären på 800 000 år

Svenska skogsägare rankar 
estetiska värden högt

Den jättelika skogsbranden i Västmanland som-
maren 2014 gav förutsättningar för att skapa ett av 
Sveriges största naturreservat – Hälleskogsbrän-
nan.Genom försäljning och markbyten med de 
största markägarna, Karl Hedin AB och Bergvik 
Skog, är det nu klart att reservatet på hela 6 500 
hektar blir till. Därtill kommer den ekopark på 
1 500 hektar som Sveaskog beslutat anlägga. Tan-
ken på ett reservat väcktes av 21 SLU-professorer 
på DN Debatt i september förra året.

Brandområdet 
blir reservat

Foto: Niklas Björklund, SLU

Foto: Lena Gustafsson, SLU

Kurvan, som startar 1960, talar för sig själv. 
Därtill kan läggas att världens medeltempe-
ratur i mars var den högsta som uppmätts 
sedan mätningarna inleddes 1888.

Halten koldioxiid vid Mauna Loa, Hawaii
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För 20 år sedan tittade svenska skogsbrukare förundrat på den natur-
hänsyn de åstadkommit på sina hyggen. De var ju inte längre helt kala 
och såg i stället väldigt skräpiga ut – vilket inte minst allmänheten 
påpekade. Idag vet vi att naturhänsynen gör nytta och att kurvorna går 
uppåt för viktiga substrat i skogen. 
TE XT: L A RS K LINGSTRÖM   ILLUSTR ATION: M AGN US BA R D
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T ålmodigt arbetar nu forskarna  
med att skapa en tydligare 
bild av morgondagens skogar. 
Bevarad biologisk mångfald 

har varit ett jämställt mål med virkes-
produktion för det svenska skogsbruket 
sedan mitten av 1990-talet. Resultaten 
syns tydligt i form av stadigt ökande 
andelar död ved, äldre skog och gamla 
träd, viktiga för många arter. Inte minst 
också i den höga andelen skyddade sko-
gar som inte brukas alls.

Men två årtionden är inte mer än en 
grisblink i ett skogligt perspektiv. De 
biologiska processerna i nordiska skogar 
går med snigelfart och sträcker sig ofta 
över århundraden. Men nu går det ändå 
att dra vissa slutsatser av det som skett 
under perioden. 

FÖRST EN HISTORISK TILLBAKABLICK:  

Vid slutet av 1940-talet infördes en ny 
skogsvårdslag i Sverige som kom att få 
stor och negativ betydelse för skogar-
nas biologiska mångfald. Framför allt 
norra Sveriges skogar led då fortfarande 
av sviterna efter 1800-talets exploate-
rande skogsbruk. Till stor del var de 
glesa, oväxtliga och lågt bestockade. 
Skogsindustrin hade vid den tiden fått 
ställning av basindustri med vital na-
tionalekonomisk betydelse. För att inte 
riskera att den skulle drabbas av råvaru-
brist inriktades den nya lagen ensidigt 
på skogens roll som virkesproducent. 

Den blev starten på en period av res-
taurering och omdaning av vare sig förr 
eller senare skådat slag i de svenska sko-
garna. Tidigare plockhuggna och glesa 
skogar avverkades och ersattes av ung-
skogar. Tillsammans med samhällets 
växande tro på storskalighet, uppmunt-
rade lagtexten till en klinisk syn på 

20 år med naturhänsyn 

Utvecklingen går 
åt rätt håll, men…

skogen som en produktionsresurs vars 
potentialer skulle utnyttjas maximalt.

RESULTATET BLEV ETT SNABBT växande vir-
keskapital som överträffade alla förvänt-
ningar. Men – det skedde på bekostnad 
av det vi idag kallar biologisk mångfald 
– ett begrepp inte myntades förrän på 
1970-talet. 

De hyggen som togs upp under peri-
oden 1950-1990 var i ordets bokstavliga 
betydelse kala. De skogar som plante-
rades i deras ställe blev biologiskt han-
dikappade och saknade viktiga substrat 
som lövträd, riktigt gamla träd och död 
ved. Efter en flera årtionden lång period 
av ständig debatt och ifrågasättanden 
kom vändningen med den nya skogspo-
litik som klubbades av riksdagen 1993. 
Året efter kom en ny skogsvårdslag som 
gjorde biologisk mångfald och virkes-
produktion till jämställda mål. Några 
år senare infördes certifieringssystemen 
FSC och PEFC med dess krav på frivil-
liga avsättningar. 

IDAG HAR DET SVENSKA skogsbruket ar-
betat med naturvård och naturhänsyn 
på ett strukturerat sätt i drygt 20 år. De 
avverkningar som gjorts under dessa år 
skiljer sig markant från dem som gjor-
des under den tidigare, dubbelt så långa 

” Under de närmaste 
åren kommer allt 
fler  skogar plante-
rade mellan 1950 
och 1990 att falla, 
saknade av ingen.

perioden. Naturhänsyn gör att de nya 
skogarna blir mer varierade. De inympas 
med naturskogselement av olika slag: 
småbiotoper, enstaka gamla träd, grup-
per av gamla träd, döda och döende 
träd, kantzoner mot vattendrag, sjöar 
och myrar. Därtill kommer formella av-
sättningar och de frivilliga inom ramen 
för certifieringarna. 

Det gör att andelarna död ved och 
gamla träd nu ökar stadigt. De skogar 
som anlades utan naturhänsyn under 
perioden 1950-1990 är en parentes. 
Många av dem har redan nått en ålder 
då de avverkas. Under de närmaste åren 
kommer allt fler att falla, saknade av 
ingen. De som ersätter dem får högre 
biologiska kvaliteter än de föregående. 

MEN FAKTUM KVARSTÅR, att det fortfarande 
avverkas skogar som aldrig – eller bara 
för väldigt länge sedan brukats – och 
som därför håller höga biologiska kvali-
teter. De här skogarna är idag den stora 
diskussionsfrågan mellan skogsbruket 
och de ideella organisationerna. De 
senare hävdar att dagens åtgärder för 
den biologiska mångfalden inte räcker. 
Skogsbruket å sin sida menar att åtgär-
der som på olika sätt innebär att cirka en 
fjärdedel av den svenska skogsmarken 
inte brukas, måste vara tillräckligt. 

Forskarna intar en mellanställning 
och konstaterar att utvecklingen går åt 
rätt håll, men att det på intet sätt bety-
der att allt är frid och fröjd för skogarnas 
många arter i framtiden. Fortfarande 
kan ingen med säkerhet säga om det 
som gjorts, och som görs, är tillräckligt. 

FORTFARANDE VÄNTAR mängder av frågor 
på sina svar. Mer om det på de följande 
uppslagen. 
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Tänk biologisk mångfald. Tänk virkesproduktion. Eller upplevelser. 
Eller klimat. Alla tankar landar i samma skog. Att dessa olika aspekter 
inte långt tidigare blivit beaktade som en helhet är något av en gåta. 

20 år med naturhänsyn 

Naturvård  
ett genomgående tema 
i Future Forests 

TE XT OCH FOTO: L A RS K LINGSTRÖM

I nte förrän Future Forests föddes 
för sex år sedan började forskare 
från olika discipliner att strukture-
rat och tillsammans med praktiker 

jobba för att hitta lösningar som så bra 
som möjligt beaktar helheten skog. 

Varje tid har sina förutsättningar. 
Och i varje tid inriktas forskningen på 
att lösa de för stunden rådande pro-
blemen – och förstås de som man ser 
framför sig. När skogsforskningen tog 
fart för ungefär hundra år sedan var 
uppgiften entydigt att åter bygga upp ett 
värdefullt skogskapital i landet. Trots en 
makalös uppbyggnad av virkesförrådet i 
de svenska skogarna kan uppdraget ännu 
inte ses som slutfört. Det går fortfarande 
att öka virkesproduktionen ganska så 
avsevärt. 

MEN DET SVERIGE som skogen växer i har 
förändrats. Efterkrigstidens generatio-
ner är på ett helt annat sätt än de tidi-
gare medvetna och tar aktiv del i sam-
hällsdebatten. Miljö i vid bemärkelse 
blev en stor fråga redan på 1970-talet. 
Människor accepterade inte längre så-
dant som tidigare setts som oundvikliga 
konsekvenser av ”det moderna samhäl-
let”. I synnerhet skogsbruket hamnade i 
fokus för en tidvis hätsk debatt där dess 
metoder ifrågasattes. 

Detta påverkade nu bara i ringa 
grad skogsforskningen. Inte förrän 
bevarad biologisk mångfald och hög 
virkesproduktion blev jämställda mål 

i skogspolitiken i början av 1990-talet 
började de då fåtaliga naturvårdsfors-
karnas röster att höras. Och pressade av 
opinioner och marknadskrav började 
skogsbruket på allvar att arbeta med 
naturvårdsfrågorna.  

DET TOG SEDAN YTTERLIGARE ett 15-tal 
år innan det stora skogsforskningspro-
grammet Future Forests föddes och på 
ett tydligt sätt kopplade ihop produk-
tionsforskare och naturvårdsforskare 
med varandra. Och som dessutom invol-
verade humanioraforskare och samhälls-
vetare i arbetet för att bredda perspekti-
ven ytterligare. 

Som Annika Nordin, Future Forests 

programchef, funderar på sidan två i den 
här tidningen: 

– Egentligen var det konstigt att 
det tog så lång tid. Redan när den nya 
skogspolitiken formulerades 1993 borde 
man ha sett till att koppla ihop olika dis-
cipliner med varandra. 

Svenska skogsbrukare är med rätta 
stolta för en skogsskötselprincip som 
innebär att virkesproduktion samsas 
med biologisk mångfald på samma mar-
ker. Rimligen måste en sådan princip 
också avspeglas i forskningen om skog 
och skogsbruk. 

UNDER FUTURE FORESTS ANDRA program-
period, som inleddes 2013, har na-
turhänsyn inget eget programom-
råde. I stället är naturvårdsforskare 
involverade i Future Forests samtliga 
programkomponenter.

– Till en början uppfattades det av 
en del som en nedprioritering av natur-
vårdsfrågorna, säger Annika Nordin. 
Men det har visat sig vara ett riktigt 
angreppssätt. Med den komplexitet 
som präglar skogsfrågorna är det mest 
konstruktivt att låta forskare från olika 
discipliner ta sig an frågorna tillsam-
mans. Vi har skapat tvärvetenskapliga 
mötesplatser som vidgat innebörden i 
begreppet skogsforskning. De arbetar 
heller inte längre enbart med naturve-
tenskapliga frågor utan inkluderar också 
människor och deras behov i de speci-
fika projekten.  

Future Forests-forskare och praktiker 
diskuterar ett viktigt men ofta förbisett 
område: skogshistoria.
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Future Forests arbetar under sin andra och avslutande programperiod med  
forskning inom dessa huvudområden. Naturvård är en viktig del av alla.

Naturvård i var och en av Future Forests fyra delar

Framtidens skogsskötsel 
är inriktad på att utveckla 
nya skogsskötselmetoder 
som kan möta framtidens 
efterfrågan på olika ekosys-
temtjänster. 

Skogens mark och vatten
arbetar för att skapa en 
djupare förståelse för hur 
framtidens skogsbruk 
påverkar den långsiktiga 
hållbarheten av våra mark- 
och vattenresurser.  

Skogens klimatnytta 
fokuserar på den boreala 
skogen och klimatföränd-
ringen. Möjligheter, hot 
och hur skogsskötseln kan 
utvecklas för att möta kraven 
från det hållbara samhället 
analyseras. 

Skogens konflikter 
Med ökad konkurrens om 
skogens resurser behövs 
nya metoder och verktyg 
som kan bidra till att lösa 
konflikter mellan skogs-
produktion, naturvård och 
sociala värden.  

Samhällsforskning mitt i smeten. I den mest urbana miljö som står att finna i Sverige  – ett cafékontor på 
Södermalm i Stockholm träffades referensgruppen för Skogens konflikter i mars för genomgång av aktuell 
naturvårds- och samhällsforskning. Inte minst också för kreativt utbyte av åsikter. 

Från vänster: Maria Boström – Svenska Samernas Riksförbund, Rolf Lidskog – Örebro universitet, Jonas Eriksson 
– Norra Skogsägarna, Anna Sténs – Umeå universitet, Linda Eriksson – Skogsindustrierna, Daniel Sjödin  
– Örebro universitet, Karin Beland Lindahl – Luleå tekniska universitet, Thomas Ranius – SLU, Camilla Sandström 
– programansvarig, Umeå universitet, Britta Wännström – Länsstyrelsen Norrbotten, Linda Gruffman  
– programsekreterare Future Forests, Göran Andersson – Friluftsfrämjandet, Johanna Johansson – Södertörns 
högskola och Fredrik Widemo – Jägareförbundet. Jan Terstad – Naturskyddsföreningen missade fotograferingen. 

Övriga medlemmar i referensgruppen är: Göran Öhrlander – Södra, Malin Andersson – Skogsstyrelsen,  
Henrik von Stedingk och Eva Mattson, båda FSC Sverige, Johanna Fintling – LRF, Viktoria Hallberg och Erik 
Löfmarck – Örebro universitet, Erland Mårald – Umeå universitet samt Jean-Michel Roberge, Camilla Widmark  
och Lucy Rist – SLU.
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” Det är 
kombinationen 
av generell 
hänsyn och 
avsättningar 
som ger resultat.

D et låter som science fiction. 
Att det går att stoppa in na-
turen med dess tusentals oli-
ka parametrar i en dator som 

sedan bearbetar och tar hänsyn till alla 
olika skötselalternativ under de kom-
mande 200 åren.

Men det är faktiskt möjligt. Det 
kraftfulla planeringsinstrumentet 
Heureka har vidareutvecklats. Hittills 

Hur det idag ser ut i de skogar som anlagts med naturhänsyn vet vi. Hur det 
kommer att se ut i framtiden har hittills främst handlat om förhoppningar. 
Men nu går det att med betydligt större precision förutse de biologiska 
förutsättningarna under de närmaste 200 åren.
TE XT OCH FOTO: L A RS K LINGSTRÖM

20 år med naturhänsyn 

Jean-Michel ser hur det 
blir i skogen om 200 år

Även om vi nu fått en betydligt bättre bild av framtida förutsättningar för den biologiska 
mångfalden är det ännu för tidigt att avgöra om det som görs idag är tillräckligt, säger 
Jean-Michel Roberge, huvudförfattare till den genomförda studien. 

har det i första hand använts för att be-
räkna det ekonomiska utfallet av olika 
skötselstrategier. Nu kan det också ge 
besked i såväl biologiska som upplevel-
semässiga frågor. 

– Det är den förmågan vi utnyttjat 
när vi studerat de långsiktiga effek-
terna för den biologiska mångfalden 
med dagens sätt att sköta skogen, säger 
Jean-Michel Roberge, som lett ett brett 

upplagt försök i Västerbotten. 
Det är idag väl känt att död ved 

och gamla träd är av stor betydelse för 
den biologiska mångfalden i skogarna. 
Regelmässigt lämnar svenska skogs-
brukare sådana substrat i samband med 
avverkning. Samtidigt skyddas också 
vissa partier helt. Detta som resultat av 
den nya skogspolitiken 1993 och certi-
fieringarna några år senare. Det skiljer 

sig markant från tiden dessförinnan, då 
väldigt lite lämnades av naturvårdsskäl. 

– Vi ville skapa en bättre bild av vad 
dagens naturanpassade skogsbruk får 
för effekter för framtiden, säger Jean-
Michel. I ett tänkt exempel avverkas 
alla skogsbestånd när de är hundra år. 
Det innebär att 1 procent av dem avver-
kas varje år. Naturhänsyn har nu till-
lämpats i drygt 20 år och således på lika 
många procent av arealen. Men det är 
svårt att beräkna de långsiktiga effek-
terna efter så kort tid och utifrån bara 
en femtedel av arealen. Och vi vill ju 
inte vänta i hundra år för att se resulta-
ten. Naturligtvis är det av stort intresse 
att redan nu få en bild av om vi är på 
rätt väg eller inte.

Studien genomfördes i SLU:s båda 
försöksparker Kulbäcksliden och 
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För att kunna jämföra effekterna av 
generell hänsyn och avsättningar 
studerades olika kombinationer av 
dem. Ett hypotetiskt fjärde alternativ 
var ingetdera av dem, det vill säga 
hur det skulle ha blivit om inte de na-
turanpassade metoderna hade införts 

vid mitten av 1990-talet.
Tre substrat som är viktiga för den 

biologiska mångfalden studerades: 
grova barrträd, grova lövträd och  
död ved.  
Av utrymmesskäl väljer vi här att kon-
centrera på mängden grova barrträd.

Strömsjöliden Västerbotten. Båda be-
står av skogar som brukats intensivt un-
der det senaste seklet, men i Strömsjö-
liden är andelarna skog med höga 
natur-värden eller som aldrig kalhug-
gits lägre än i det andra studieområdet. 
Det finns mindre än tio procent lövträd 
i båda. 

– Utgångspunkten för studien var att 
skogsbrukarna lämnar 5 procent av de 
produktiva bestånden helt orörda och 
att man dessutom lämnar 5 procent i 
form av generell hänsyn – småbiotoper, 
grupper av träd, enstaka träd samt död 
ved. Vi jämförde sedan skogens utveck-
ling med olika kombinationer av dessa  
–  båda eller endera. Som ett hypote-
tiskt referensscenario tittade vi också på 
hur det skulle ha blivit utan de skärp-
ningar av naturvårdskraven som kom 
med skogsvårdslagen och certifiering-
arna under 1990-talet.

RESULTATEN PEKAR ENTYDIGT på att natur-
hänsyn och avsättningar av dagens stor-
lek kommer att ha stora och positiva ef-
fekter för mängden grova träd och död 
ved i skogarna. 

– En viktig slutsats är att det är den 
generella hänsynen, det vill säga det 
som lämnas vid avverkning, som bi-
drar med i särklass flest grova lövträd i 
framtiden. Avsättningarnas roll var i det 
sammanhanget mycket blygsam, säger 
Jean-Michel Roberge.

Studien bekräftar också att  
”leveranstiden” för naturvårdssubstra-
ten är mycket lång och sträcker sig över 
många decennier.

– Men framför allt är det kombina-
tionen av generell hänsyn och avsätt-
ningar som ger den största effekten, 
konstaterar Jean-Michel Roberge. 

Det beror på att dessa två åtgärder 
har delvis olika effekter. Det är också 
intressant att få svart på vitt om hur 
närmast katastrofalt dåliga förutsätt-
ningarna för den biologiska mångfalden 
skulle ha blivit om inte de naturanpas-
sade skogsbruket införts för 20 år sedan. 

HAN ÄR OCKSÅ noga med att poängtera 
att det inte går att dra några slutsatser 
om det som nu görs är tillräckligt för 
arternas fortlevnad i landskapet. För att 
besvara denna fråga behövs studier där 
även arternas egen dynamik modelle-
ras över tiden. Sådana studier har nyli-
gen initierats och kommer att ge viktig 
kunskap om vad dagens naturvårdsmo-
dell kan komma att betyda för särskilt 
känsliga arter. 

Så genomfördes studien

Grova barrträd, mer än 35 cm diameter
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Strömsjölidens försökspark utanför Vindeln i Västerbotten. Skogen på platsen är en 
typisk brukad skog. Den är till stor del anlagd i omgångar mellan 1950 och 1990, alltså 
innan naturhänsyn av dagens modell hade börjat tillämpas. Andelen gamla, grova 
barr- och lövträd är näst intill obefintlig.

Mängden grova barrträd i Strömsjöliden ökar med dagens metoder för naturhänsyn 
snabbt under det kommande seklet. Den stabiliseras sedan på cirka 14 träd per hektar. 
Ökningen beror på kombinationen av detaljhänsyn och avsättningar. Vare sig 
detaljhänsyn eller avsättningar förmår var för sig ge denna goda effekt. Mest slående 
är att om inte de naturanpassade metoderna införts vid mitten av 1990-talet hade 
kurvan för grova barrträd stannat kvar på utgångsnivån noll – knappt synlig i botten  
av diagrammet. 

20 år med naturhänsyn 

Jean-Michel ser hur det 
blir i skogen om 200 år

   1. Generell hänsyn  
och avsättningar.

   2. Avsättningar  
– ingen generell  
hänsyn.

   3. Generell hänsyn  
– inga avsättningar. 

   4. Vare sig avsättningar  
eller generell hänsyn.
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TE XT OCH FOTO: L A RS K LINGSTRÖM

– Längre omloppstider är ett alternativ till avsättningar.  
Det gynnar många arter och uppskattas säkert också av 
människor. Det säger Thomas Ranius, professor i ekologi 
vid SLU. Han anser att fler naturvårdsmetoder måste 
utvärderas – kanske till och med att skydda ungskogar!

D et har länge varit en 
trend hos framför allt 
de stora skogsföretagen 
att minska omloppsti-

derna i skogen.
– Det är huvudsakligen av eko-

nomiska skäl, som man strävar ef-
ter att korta ner tiden mellan plan-
tering och skörd, säger Thomas 
Ranius. Men utan tvekan är det 
negativt för många arter. Skogen 
”hinner inte” utveckla de viktiga 
naturkvaliteter som många arter 
är beroende av  –  bland annat död 
ved och riktigt gamla träd. 

DEN SVENSKA MODELLEN för natur-
hänsyn innebär att man bygger 
in sådana naturskogselement i de 
brukade skogarna. Men det är 
ännu för tidigt att avgöra för vilka 
arter dagens nivå på naturhänsyn 
är tillräcklig för att alla arter ska 
kunna fortleva i skogslandskapen. 
I debatten framförs ofta krav att 
mer skog måste undantas helt från 
skogsbruk. 

– Att öka omloppstiderna 
har framförts som ett alternativ 
till mera reservat, säger Thomas 
Ranius. Om man förlänger 
omloppstiden med till exem-
pel 20 år så det avsevärt förbättra 

förutsättningarna för många ar-
ter. Det kan dock uppfattas som 
en ekonomiskt kostsam åtgärd, ef-
tersom det då dröjer längre innan 
man får avkastning från sin skog.
Thomas Ranius påpekar att så-
dana här resonemang främst berör 
storskogsbruket, som sköts med 
jämn virkesproduktion och hög 
ekonomisk avkastning som mål. 

– För en privat skogsägare kan 
läget se annorlunda ut. Man är 
inte alltid på samma sätt beroende 
av ett jämnt flöde av virke från 
sina skogar och då spelar det inte 
någon större roll om man skjuter 
fram avverkningstillfället ett an-
tal år. I praktiken är det ju också så 
som många gör redan idag; man 
avverkar när man behöver peng-
ar till något ändamål. Dessutom 
ökar andelen timmer i en skog ju 
äldre den blir, vilket mer än väl 
kan kompensera att fler träd dör 
eller skadas av storm ju äldre sko-
gen blir. 

Han säger också att det är vik-
tigt att välja rätt typ av bestånd då 
man vill förlänga omloppstiden. 

– För största möjliga natur-
vårdsnytta ska man naturligtvis 
välja de skogar som ger bäst utväx-
ling på åtgärden. En klar bonus 

av förlängd omloppstid är att det 
gynnar upplevelsevärdena i sko-
gen, och att skogsbruk därigenom 
kan komma att mötas av en större 
acceptans av allmänheten. 

Thomas Ranius och hans kol-
legor har också studerat att i stäl-
let för att som idag, så gott som 
enbart skydda äldre skogar, också 
sätta av unga skogsbestånd.

– På så sätt kommer de pengar 
som anslås för naturvård att räcka 
till större arealer. Och tvärtemot  
vad de flesta tror kan också unga 
skogar innehålla viktiga naturkva-
liteter. Inte minst gäller det också 
hyggen och brandfält med mycket 
naturhänsyn. 

Många arter gynnas till exem-
pel av solbelyst död ved och av 
blommande växter, som det kan 
finnas gott om på nyligen avver-
kade områden. 

HAN BERÄTTAR ATT forskaren Diana 
Rubene, som har disputerat med 
en avhandling om insekter på hyg-
gen, har kunnat visa på just detta.

– Hennes två viktigaste slut-
satser är att hyggen är bra för vissa 
arter och att hyggena kan förbätt-
ras för att gynna fler arter. Och 
då är det bättre att koncentrera 

20 år med naturhänsyn 

Nytänk om reservat 
och omloppstider

Thomas Ranius är 
professor i 
ekologi vid SLU 
och engagerad i 
flera Future 
Forests-projekt. 
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naturhänsynen till vissa hyggen i stället 
för att ”smeta ut” den på alla. Det gör att 
det i alla fall på vissa platser kommer att 
finnas till exempel tillräckliga mängder 
död ved som arterna behöver. 

Samma sak gäller naturvårds- och 
hyggesbränningar. Resurserna för att 
kunna bränna är alltid begränsade och 
det är bättre att genomföra färre brän-
ningar av högre kvalitet, det vill säga 
med fler kvarlämnade träd. 

THOMAS RANIUS BERÄTTAR också om de 
storskaliga landskapsstudier som på-
går på olika håll i Sverige. De handlar 
om så kallade metapopulationsstudier 
där man följer hur arter koloniserar 

och försvinner från olika lokaler i ett 
landskap.

– Vi har följt utvecklingen för den 
släta tallkapuschongbaggen. Den lever på 
brandskadade träd och var tidigare röd-
listad, men har gynnats av de hygges-
bränningar och naturvårdsbränningar 
som har gjorts de senaste 20 åren. 

Han konstaterar också att det för an-
dra arter ser sämre ut. Bland annat har 
Diana Rubene studerat den större svart-
baggen, som redan är försvunnen i södra 
Sverige och som minskar starkt även i 
landets mellersta delar. Den lever på död 
björkved på hyggen och brandfält. 

– I mellersta Sverige är det bara 
några procent av alla hyggen som har 

tillräckligt med lämplig ved för arten och 
det verkar vara för lite för att svartbaggen 
ska kunna fortleva i längden. En stor del 
av den sorts ved som den behöver körs 
tyvärr sönder vid markberedningen.

THOMAS RANIUS SAMMANFATTNING av läget i 
svenska skogar är att dagens naturvårds-
åtgärder är till nytta för många arter, 
men knappast tillräckliga för alla. 

– Vi börjar bli bättre på att förutsäga 
hur skogarna kommer att se ut i framti-
den. Däremot är det svårt att bedöma hur 
skogens alla arter kommer att svara på 
förändringarna. Både med och utan na-
turhänsyn är det stora skillnader mellan 
en brukad skog och naturtillståndet. 

Om dagens trend mot allt kortare omloppstider håller i sig kommer de brukade skogarna inte 
att hinna utveckla några naturkvaliteter att tala om  innan det är dags för avverkning igen.
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D et finns tidigare forsk-
ning som indikerar att 
selektiv avverkning –  
bland annat blädning, 

har mindre negativ påverkan 
på skogens biologiska mångfald 
jämfört med trakthyggesbruk. 

– Men, vi saknar fortfarande 
grundläggande kunskaper om 
vilka arter som i så fall gynnas  
och om det är många eller få, 
säger Joakim Hjältén. Det är så-
dana kunskapsluckor vi nu hop-
pas kunna täppa till.

TILLSAMMANS MED doktoranden 
Klara Joelsson har han lagt ut ett 
storskaligt försök med hela 40 
olika lokaler där man studerar 

Gynnas den biologiska mångfalden i skogen av hyggesfritt skogs-  
bruk? Som vanligt när det gäller naturvårdsfrågor tar det lång tid 
innan man kan ge riktigt säkra svar. 
– Men efter sommaren kommer vi förmodligen att veta lite mer, säger 
professor Joakim Hjältén vid SLU som leder en studie i ämnet. 

Joakim Hjältén är 
professor i 
naturvårdsbiologi 
vid institutionen 
för vilt, fisk och 
miljö vid SLU.

Klara Joelsson är 
doktorand vid 
samma institution. 

20 år med naturhänsyn 

Mer kunskaper om 
blädning på väg

hur den biologiska mångfalden 
reagerar på olika skötselme-
toder. Med viss möda hittade 
man lämpliga skogar i sydöstra 
Jämtland. De har aldrig varit 
kalhuggna men stubbar vittnar 
om att de ändå är brukade. 

I NIO AV LOKALERNA har man nu 
blädat, det vill säga avverkat bara 
de största träden. Samtidigt har 
nio andra kalhuggits med gängse 
naturhänsyn. Ytterligare åtta är 
lämnade som referensområden 
där man inte gjort någonting 
alls. I studien ingår också åtta 
nyckelbiotoper och sex gallrade 
bestånd. 

– Förra året placerade vi ut 

insektsfällor i alla försöksytor, 
berättar Klara Joelsson. Till som-
maren ska vi sammanställa resul-
taten efter det här första året.  

Joakim Hjältén anser att 
det redan nu går att dra vissa 
slutsatser. 

– De blädade skogarna är 
öppnare och ljusare främst på 
grund av de körvägar som dra-
gits upp i dem med 25 meters 
mellanrum. Det borde attrahera 
arter som är mer ljuskrävande. 
Samtidigt finns det partier mel-
lan vägarna som är förhållande-
vis opåverkade och där arter som 
är beroende av stabila förhållan-
den kan fortleva. Det blir något 
av en vinn-vinnsituation. 

Körvägar har dragits upp med 
cirka 25 meters mellanrum i 
den blädade skogen.

TEXT: LARS KLINGSTRÖM FOTO: JOAKIM HJÄLTÉN
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– Det är ett sätt att efterlikna naturliga 
störningar och kan vara ett kostnadsef-
fektivt sätt att höja de biologiska kvali-
teterna i avsatta skogar, säger Joakim 
Hjältén som leder försöket.  

LÅNGT IFRÅN ALLA DE SKOGAR som 
skogsägarna har satt av inom ramen för 
certifieringssystemen håller nyckelbio-
topskvaliteter. Helt enkelt därför att det 
inte fanns lämpliga objekt att tillgå när 
urvalet gjordes för tiotalet år sedan.  

– Visst kan det förefalla kontroversiellt 
att släppa in en skördare i en skyddad 
skog och be föraren fläka bark av vissa 
träd och trycka omkull andra, säger 
Joakim Hjältén. Men det är ett sätt att efter-
likna naturen och vad som sker i skogen 
– fast under mycket längre tid. 

Förr eller senare får all skog höga 
naturvärden. Vad man gör är att påskynda 
de naturliga processerna genom att sätta 

ned vitaliteten hos vissa träd och även öka 
andelen död ved genom luckhuggning 
eller bränning i delar av bestånden. 

– Eftersom det idag inte framstår som 
realistiskt att öka arealen skyddad skog i 
Sverige, är det här ett intressant alternativ 
för att höja de biologiska värdena i redan 
avsatta skogar, säger han.  

NATURVÄRDENA I FÖRSÖKSOMRÅDENA inven-
terades mycket noggrant innan skördarna 
släpptes in i dem. Preliminära resultat vi-
sar att åtgärderna har haft mycket positiva 
effekter på vissa av de artgrupper som 
missgynnas av dagens skogsbruk.

– Vad som gör det här sättet att skapa 
naturvärden extra intressant är att det inte 
behöver kosta någonting för skogsägaren, 
avslutar Joakim Hjältén. Då skördaren 
ändå är inne i beståndet kan man också ta 
ut en del gagnvirke och på så sätt finan-
siera arbetet. 

Träden skadas för naturens skull

Att skada vissa träd och fälla andra i en 
redan skyddad skog är att gynna de 
nedbrytande processerna och på så sätt 
snabbare göra den attraktiv för den 
biologiska mångfalden.

Klara Joelsson applicerar en av de 
många insektsfällor som ska ge besked 
om vilka arter som finns inom de många 
försöksytorna.

Blädningsprojektets mål
Gran är det enda kommersiella träd-

slag (vid sidan av bok) som kan etablera 
sig och växa upp i skuggan av andra 
träd. Det begränsar naturligtvis möjlig-
heterna med blädning i Sverige. Men 
metoden kan ändå vara intressant på de 
ställen man vill behålla kontinuiteten. 

En fråga som ännu inte är helt ge-
nomlyst är behovet av naturhänsyn i 
blädade skogar. 

– Rimligen bör man också se till 
att lämna vissa partier helt orörda och 
även lämna vissa träd att bli riktigt 
gamla på samma sätt som man gör i 
trakthyggesbruket. 

DENNA STUDIE BEAKTAR ENBART hur den 
biologiska mångfalden påverkas av 
blädning. Virkesproduktion stu-
deras bland annat i ett stort Future 
Forests-projekt. 

– De skogar som i första hand kan 
komma i fråga för blädning är skogar 
som aldrig kalavverkats och där det 
finns yngre träd som kan ersätta de sto-
ra träden när de avverkas, säger Joakim 
Hjältén. Om man utgår från likåldriga 
trakthyggesbrukade skogar tar omställ-
ningen till en olikåldrig skog som kan 
blädas mycket lång tid. 

Att utvärdera om bestånd som av-
verkas selektivt med ett virkesuttag 
av mellan 20 och 30 procent har högre 
biologisk mångfald och mindre nega-
tiv påverkan på arter som är knutna till 
naturskogar än bestånd som kalhug-
gits. 

Avsikten är också att identifiera 
troliga förklaringar till eventuella 
skillnader genom att jämföra bestånden 
utifrån ålders- och trädslagsstruktur, 
förekomst av döda träd, fältskikt och 
markförhållanden. 

Vanligt med blädning 
i Centraleuropa
– Det finns mycket att lära från län-
derna på kontinenten, säger dokto-
randen Klara Joelsson som deltar i 
försöket. Jag hade förmånen att delta i 
en internationell konferens i Schweiz 
som handlade just om detta ämne. 

Hon konstaterar att man har en lång 
tradition av blädning i centrala Europa 
och att allmänheten i flera länder har 
betydligt större inflytande över skogs-

bruksmetoderna än här hemma. 
– Men i bergiga områden handlar 

det också om att förhindra erosion och 
begränsa vattenflöden vid stora regn. 
Däremot saknas så gott som helt det 
tänk om naturvård som vi är så besjä-
lade av i Sverige.

I ett 30-tal av Holmens frivilligt skyddade skogar i Västerbotten 
pågår ett långsiktigt försök där man medvetet skadar vissa träd. 
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Biologisk mångfald 

Ett begrepp omgivet 
av osäkerheter

De flesta forskare är väl medvet-
na om att det inte finns några 
definitiva och för alltid givna 
sanningar, fortsätter han. 

Knappast i något ämne. Eller någonsin. 
Vetenskaplig kunskap är undantagslöst 
förknippad med ett visst mått av osäker-
het. Men när resultaten sedan används 
som underlag för policyer och riktlinjer 
”försvinner” ofta denna osäkerhet. I stäl-
let kan de betraktas som oomkullrunke-
liga fakta, vilket är ett dilemma.

HAN MENAR att det i detta sammanhang 
finns två typer av osäkerhet. I botten 
finns en ekologisk osäkerhet som har 
med valet av metoder och tolkningen 
av statistik att göra. Därtill finns också 
en språklig osäkerhet som uppstår då ett 
komplext begrepp – i det här fallet bio-
logisk mångfald – är otillräckligt eller 
mångtydigt definierat. 

– Men i debatten om skogsmiljön an-
vänds begreppet biologisk mångfald som 
om det vore ett väl definierat begrepp. 
Man bortser från, eller är inte medveten 
om, att bakom dessa båda ord döljer sig 
en betydande ekologisk osäkerhet. Till 
detta adderas sedan den språkliga osä-
kerheten. Det är då inte konstigt att man 
inte kan komma överens eftersom det i 

Begreppet Biologisk mångfald är sedan 1990-talet ett av 
de absolut vanligaste i skogsdebatten. Men dess 
uttolkning rymmer en stor dos av osäkerhet. 
– Från samma kunskapsbas kan olika aktörer dra helt 
olika slutsatser om tillståndet i skogen, säger professor 
emeritus Stig Larsson, SLU. 
AV: L A RS K LINGSTRÖM

Stig Larsson har 
arbetat med 
ekologi- och 
naturvårdsfrågor 
vid SLU i mer än 30 
år. Hans forskning 
spänner över ett 
brett spektrum, 
under senare år 
bland annat om 
klimatförändring-
ens påverkan på 
flora och fauna. Ekologisk osäkerhet

+   språklig osäkerhet

=   STOR OSÄKERHET
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S
kogsnäringsveckan är en modern 
variant av den traditionsrika 
Skogsveckan med anor sedan ti-
digt 1900-tal. Då handlade det om 

att förmedla nya kunskaper till skogsfolk 
på avlägsna platser runt om i landet. 

Idag finns det effektivare sätt att kom-
municera på, men just i år fanns det ändå 
tydliga likheter mellan dåtid och nutid. 
Samma engagemang som då lades på 
skogsåterväxt läggs nu i stället på det 
nya begreppet bioekonomi – att med 
skogen som bas göra samhället hållbart. 

FUTURE FORESTS GENOMFÖRDE två mycket 
välbesökta seminarier under Skogsnä-
ringsveckan. Johan Sonesson, fors-
kare vid Skogforsk, ledde det ena som 
handlade om hur Future Forests formar 
strategier som gör att skogen i framtiden 
kan bidra till ännu mer för samhället och 
människorna. 

I det andra visade idéhistorikern Er-
land Mårald hur Sverige trots sin relativa 
litenhet kunde utvecklas till ”skoglig 
stormakt” i världen. Statsvetaren Camilla 
Sandström tittade i stället framåt och 

drog ut olika utvecklingslinjer – globalt, 
europeiskt och lokalt – som kommer att 
påverka den svenska skogen. 

– Vi har idag alldeles för många mål 
i skogen, konstaterade hon också. De är 
inte samordnade med varandra och gör 
att det i stället uppstår blockeringar.  

Erland Mårald avslutade med  
tankar om hur den skogliga utbildningen 
bör utvecklas.

– Det räcker inte längre med kunska-
per om skog och naturvård utan också om 
hur skogsbruket fungerar i samspel med 
samhället. 

ANNIKA NORDIN TILLDELADES Föreningen 
Skogens Guldkvist för sina insatser som 
programchef för Future Forests. I motive-
ringen framhålls att hon ”gift ihop dispara-
ta forskningsfält och fört samman forskare 
från vitt skilda fakulteter. Samtidigt har 
hon fört ut forskningen och kunskaper om 
svenskt skogsbruk i världen. 

Annika Nordins insatser inom forsk-
ningen har stor betydelser för hur en 
allt mer komplex skogssektor ska kunna 
hantera en allt mer komplex omvärld.” 

Med två egna seminarier och en av Sveriges finaste 
skogliga utmärkelser till programchefen Annika 
Nordin, fick Future Forests stor uppmärksamhet 
under det årliga evenemanget Skogsnäringsveckan.

Future Forests ”tog plats” 
på Skogsnäringsveckan

H.K.H. Prins Carl Philip delade ut guldkvistar till Annika Nordin, Katarina Levin och Matz 
Hannerz. Leif Jougda tilldelades Greve Carl Bernadottes Skogspris och Daniel Eriksson  
fick Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris.

många fall handlar om att man lägger in 
helt olika betydelser i det man diskuterar. 

Stig Larsson har med åren blivit allt 
mer fundersam över att man inte kan 

komma överens om i vad mån den bio-
logiska mångfalden i den svenska skogen 
är hotad. Eller om det som används som 
mått på insatser för att gynna den, till ex-
empel antalet högstubbar, är tillräckligt 
nära sanningen.

HAN KONSTATERAR också att biologisk mång-
fald inte kan uttryckas som ett enkelt 
ekologiskt mått eller ett värde. Det kan 
svårligen reduceras till ett gränsvärde, 
som till exempel halten av något miljö-
gift i vattnet. Man kan inte på vetenskap-
liga grunder hävda att ”nu räcker det, 
nu har vi nått tillräckligt hög biologisk 
mångfald”. Tillräckligt för vad då? 

– Till exempel anser vi oss idag ha ett 
regelverk som fungerar även i frågor som 
har med biologisk mångfald i skogen att 
göra. Men vi ser inte att ”kejsaren är na-
ken”. Redskapen är trubbiga och fung-
erar dåligt eftersom de måste hantera den 
dubbla osäkerheten – både den ekolo-
giska och den språkliga. 

En lösning på problemet kan vara 
det som Stig Larsson kallar strukturerat 
beslutsfattande, av den typ som Future 
Forests har föreslagit som en central del i 
det nationella skogsprogrammet. 

– Det handlar främst om att vara 
medveten om att osäkerheter av den här 
typen alltid finns. Att osäkerheter gör 
det möjligt för aktörer att utifrån samma 
kunskapsmassa ge legitimitet åt olika 
ståndpunkter. Men också att aktörerna 
inser att osäkerheter inte kan trollas bort 
och att de på ett eller annat sätt måste 
hanteras i en strukturerad dialog i de fall 
man har som mål att komma till beslut. 

– Jag är övertygad om att den sedan 
decennier pågående debatten om skog, 
skogsbruk och skogspolitik utan tvekan 
skulle må väl av att utveckla ett sådant 
synsätt, avslutar Stig Larsson. 

” Men vi ser inte att 
’kejsaren är  
naken’. Redskapen 
är trubbiga och fung-
erar dåligt eftersom 
de måste hantera den 
dubbla osäkerheten – 
både den ekologiska 
och den språkliga.
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J ag kommer att följa arbetet med det 
nationella skogsprogrammet och 
dokumentera hur det utvecklas,  

        säger hon. Hittills har jag varit med 
på alla möten och har förhoppningar om 
att kunna vara det också framöver. Det 
är en stor fördel och ökar förutsättning-
arna att kunna dra korrekta slutsatser av 
arbetssättet – vilket är huvudsyftet med 
Future Forests medverkan.

Johanna Johansson kommer också att 
göra jämförelser med hur man arbetar 
med nationella skogsprogram i andra 
länder. Inte minst i Finland har man 
flera års erfarenheter av att arbeta på 
detta sätt. 

DET NATIONELLA skogsprogrammet föddes 
för ett drygt år sedan. Det föregicks av 
en remissrunda som gav inte mindre än 
120 svar från olika skogliga aktörer och 
organisationer. 

– En klar majoritet av dem ställde sig 
mycket positiv, säger hon. Man anförde 
många fördelar med ett nationellt skogs-
program, till exempel en mer samlad 
skogspolitik, ökad förståelse för sko-
gens samhällsbetydelse, stärkt konkur-
renskraft för skogsindustrin i den ”nya 
bioekonomi” som nu växer fram – och 
inte minst en bättre balans mellan olika 
skogliga intressen. 

MEN HON KONSTATERADE också de tvek-
samheter som lyste igenom möjligheter-
na att nå något slags samsyn. Inte heller 
var man säker på vad programmet skulle 
leda till i slutändan. Det fanns också en 
oro för att resurserna inte skulle räcka 
och att de högt ställda förväntningarna 
inte skulle kunna infrias. Med erfaren-
het av tidigare processer fanns också far-
hågor om att ”maktfördelningen” skulle 
bli ojämn och att alla aktörer inte skulle 

finna det meningsfullt att delta och kan-
ske hoppa av. 

– Att skapa tillit är a och o i en sådan 
här process, säger Johanna Det är där-
för en stor utmaning för regeringen att 
fånga upp riskerna, maximera möjlig-
heterna och balansera en demokratisk 
process. 

Hon understryker betydelsen av att 
den politiska ledningen av programmet i 
ett tidigt skede klargör dess syfte och de 
spelregler som gäller för arbetet.  

– Det glapp som uppstod vid reger-
ingsskiftet var inte bra för aktörerna 
och de höga förväntningarna fick sig en 
törn. Programrådet återupptog arbetet 
i februari, nu under ledning av den nye 
landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.

Future Forests fick i höstas upp-
draget att studera arbetsformerna för 

programmet. Rekommendationen blev 
att inte försöka nå samsyn i alla frågor 
utan i stället i en strukturerad dialogpro-
cess låta olika uppfattningar komma till 
tals och göras synliga. 

DE OBSERVATIONER som Johanna 
Johansson gör av arbetet i programrådet 
följer hon upp i djupintervjuer med dess 
medlemmar. Arbetssättet kallas följe-
forskning och har hittills varit ovanlig 
inom den skogliga forskningen.

– Genom att studera dialogen mellan 
deltagarna och analysera vilka argument 
som lyfts fram och hur reaktionerna 
blir, kan man fånga bilden av hur arbe-
tet i gruppen fungerar, säger Johanna 
Johansson. Förhoppningsvis kan det bi-
dra till att undvika låsningar och att föra 
arbetet framåt. 

TE XT OCH FOTO: INGR ID SÖDER BERGH

Johanna Johansson 
är statsvetare och 
verksam vid 
Södertörns högskola. 
Hon är också knuten 
till Future Forests 
och dokumenterar 
nu på nära håll 
arbetet med det 
nationella 
skogsprogrammet.

Det nationella skogsprogram som initierades av den förra regeringen 
har gjort en nystart efter att ha stannat av vid regeringsskiftet i höstas. 
Statsvetaren Johanna Johansson, Future Forests, har följt programmet 
från starten och noterar att det möts av höga förväntningar.

Johanna följer det nationella 
skogsprogrammet inifrån 
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Levande landsbygd 
med skogen i ryggen

Resultaten av fyra skogliga intressentgruppers visioner 
av framtidens skog går helt på tvärs med dagens 
trender. Det handlar inte längre om någon flykt från 
– utan till landsbygden.
TE XT OCH FOTO: L A RS K LINGSTRÖM

V ilka är kriterierna för det 
framtida hållbara skogsbru-
ket? Går det att utforma en 
skogspolitik som på ett bättre 

sätt än idag uppfyller hållbarhetsbegrep-
pets tre delar: virkesproduktion, sociala 
värden och bevarad biologisk mångfald. 

– Det är sådana frågor som vi vill be-
svara genom att låta fyra olika skogliga 
intressegrupper formulera sina visioner 
av Skogssverige år 2054, säger Annika 
Carlsson-Kanyama, Totalförsvarets 
Forskningsinstitut (FOI), som genom-
fört studien.

Hon understryker att visioner är vik-
tiga i alla politiska frågor. De behöver 
inte vara realistiska, men anger en önsk-
värd färdriktning. Det är som med noll-
visionen om antalet olyckor i trafiken; 

den leder framåt trots att alla vet att  
det är orealistiskt att en dag verkligen 
uppnå den. 

– Genom att analysera gruppernas 
visioner kan vi fastställa underliggande 
värderingar och var det finns bryggor 
och skiljelinjer mellan dem. Sådan  
kunskap är värdefull i utformningen av 
en framtida skogspolitik som kan styra  
bort från de senaste årtiondenas låsta 
positioner, säger Camilla Sandström, 
Future Forests.

EN BRYGGA MELLAN GRUPPERNA är tron på 
landsbygdens utvecklingsmöjligheter. 
Det har att göra med att man närmast 
enhälligt ger det i debatten ofta använda 
begreppet skogens sociala värden en vidare 
innebörd. Hittills har sådana värden 

främst setts ur tätortsperspektiv och tol-
kats som människors behov av skogar för 
rekreation och upplevelser. Till exempel 
utgick Skogsstyrelsens stora dialogpro-
jekt för ett drygt år sedan från just den 
beskrivningen. 

– Här ser grupperna skogens sociala 
värden också ur landsbygdens perspek-
tiv, konstaterar Camilla Sandström. Man 
lyfter fram skogens möjligheter att skapa 
lokal sysselsättning – småskaliga verk-
samheter inriktade på skogsbruk, föräd-
ling av skogsråvara och inte minst olika 
former av turism. Det är utan tvekan en 
av de tydligaste signalerna som studien 
ger – och kan möjligen skänka en strim-
ma av hopp i en del orter som kämpar 
mot negativ befolkningsutveckling. 

Men även om man är överens i stort 
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om skogens sociala värden för landsorts-
befolkningen finns det också sådant som 
skiljer vari dessa värden ligger. Några 
grupper sätter traditionellt skogsbruk 
främst medan andra lyfter fram möjlig-
heterna med upplevelsebaserade verk-
samheter. Det innebär att de välkända 
spänningarna mellan brukande och be-
varande består, men kanske på ett mer 
lokalt plan.

CAMILLA SANDSTRÖM konstaterar också att 
trots att de stora skogsbolagen inte äger 
mer än en fjärdedel av de svenska sko-
garna, så är det storskogsbruket som hit-
tills präglat bilden av allt skogsbruk.

– Det intressanta är att man nu så tyd-
ligt artikulerar det småskaliga och varie-
rade, säger Annika Carlsson-Kanyama. 
Att det med en större mångfald av både 
ägare och brukningsformer – traditio-
nellt skogsbruk och turism – följer att 
också skogarna blir mer varierade. 

Annat som förenar är vikten av att 
ta stor hänsyn till skogarnas biologiska 
mångfald. Men här skiljer sig synen på 
hur man ska lyckas med detta. 

Gruppen Skogsbruk och energi, och i 
viss mån också gruppen Rekreation och 
lokal utveckling, menar att precis som 

hittills, är det skogsbrukets lönsamhet 
som är förutsättningen för att kunna ta 
naturhänsyn. 

De tre andra grupperna intar en an-
nan hållning som utgår från att naturen 
har ett värde i sig och att naturhänsyn 
är en förutsättning för skogens övriga 
ekosystemtjänster. I synnerhet gäller 
detta Den samiska gruppen. Man anlägger 
i denna ett helhetsperspektiv och värnar 
det känsliga samspel mellan människa, 
ren och natur som den samiska kulturen 
vilar på. 

– Att skogen så tydligt och enhäl-
ligt ses som en motor för sysselsättning 
har inte framkommit i tidigare studier, 
säger Camilla Sandström. Det är intres-
sant och rimmar väl med ambitionerna i 
både den tidigare och den nuvarande re-
geringen. De här visionerna öppnar utan 
tvekan för diskussioner och dialoger för 
att verkligen komma framåt i de skogs-
politiska frågorna. 

DOCK SKILJER SIG SYNEN på vad man ser 
som en önskvärd styrning av skogs-
bruket. Gruppen Skogsbruk och energi 
förordar en fortsatt utveckling av be-
greppet frihet under ansvar, det vill 
säga att skogsbruket målstyrs med en 

kombination av lagar och frivilliga åta-
ganden. Denna syn understöds av grup-
pen Rekreation och lokal utveckling 2 som 
vill se ett ökat inflytande för de enskilda 
markägarna att bestämma hur deras sko-
gar ska skötas. 

Gruppen Rekreation och lokal utveckling 
1 vill däremot se en tydlig statlig styr-
ning, men med en utvecklad dialog mel-
lan myndigheter, markägare och andra 
användare av skogsmarken.  

Gruppen Naturvård och miljö vill ge 
allmänheten ett större inflytande över 
besluten om skogen. Den samiska grup-
pen, slutligen, vill se vetorätt mot skogs-
bruksformer som äventyrar möjligheter-
na att bedriva renskötsel. 

– Sammanfattningsvis har studien 
gett en bättre grund i arbetet med att 
staka ut vägarna för en skogspolitik som 
bättre än dagens beaktar helheten, avslu-
tar Camilla Sandström. Den bekräftade 
flera välkända spänningar, men gav ock-
så ny kunskap om framför allt skogens 
sociala värden. Enigheten om att skogen 
spelar en viktig roll för den framtida 
landsbygdsbefolkningen var kanske den 
enskilt största överraskningen. Det öpp-
nar onekligen för möjligheter i det fort-
satta arbetet. 

Grupperna är överens om att med en större mångfald av ägare, som inte bara driver skogsbruk 
utan också turistiska verksamheter, blir också skogarna mer varierade.
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 Övertygelsen om att männis-
kor kommer att flytta ut i skogs-
bygderna. Många har lämnat 
storstäderna och flyttat till skogslä-
nen där företag med skogsanknyt-
ning ger jobb.  

 Tron på att skogsbruket blir 
mer varierat än idag. Ett små-
skaligare skogsägande ger också 
mer varierade skogar. 

 Att förädlingsvärdet kommer 
att öka med flera helt nya pro-
dukter. Det finns förutsättningar 
att öka förädlingsvärdet flera 
gånger om.

 Att bioenergi kommer att spela 
en stor roll i samhället. Skogen 
bidrar till en hållbar omställning 
med lokal produktion av bio-
bränsle.

 Skogens stora betydelse för 
klimatet. Men olika syn på 
hur. Bruka intensivt och tillverka 
produkter som kan ersätta sådana 
som tillverkas av fossil råvara – eller 
lagra kol i skogen. 

 Vikten av att ta stor hänsyn 
till den biologiska mångfal-
den. Men olika prioriteringar. 
Hänsyn till biologisk mångfald är 
överordnad andra intressen – eller 
lönsamt skogsbruk är en förutsätt-
ning för hänsyn. 

 Tron på skogens möjligheter att 
skapa lokala jobb. Men olika 
syn på vilken sorts. Lokala företag 
inriktade på skogsbruk och föräd-
ling av skogsråvara  –  eller olika 
typer av naturturism.

 Hur stor del av skogsmarken som 
undantas. Ungefär som idag – eller 
undanta hälften av skogsarealen. 

 Hur intensivt skogen ska brukas.  
Intensivt skogsbruk som ger 75 
procent mer virke – eller förbud mot 
gödsling, markberedning och främ-
mande trädslag. 

 Vem som bestämmer över  
skogen. Nationell styrning utan 
detaljregler enligt principen  
”frihet under ansvar” – eller större 
inflytande för skogsägarna själva. 

 Stort inflytande för samerna i 
renskötselområdet. Den samiska 
gruppen gjorde redan från början 
klart att man koncentrerade sig på 
renskötselområdet. Ett huvudbud-
skap är att skogsbruk där anpassas 
till renskötseln och inte som idag, 
tvärtom.

Förenar

Detta förenar och skiljer  
intressegrupperna i 
Future Forests framtidsstudie

Skiljer

Future Forest fyra intressegrupper

1 Naturvård och miljö. 
Representanter för miljöorganisatio-

ner och länsstyrelser. 

2 Skogsbruk och energi. 
Representanter för skogsföretag, 

skogsägarföreningar, myndigheter 
och energiföretag. 

3 Rekreation och lokal utveck-
ling. Representanter för företa-

gar- och friluftsorganisationer, jägare 
och myndigheter. Denna grupp kunde 
inte enas om en gemensam vision och 

levererade i stället två, som skilde sig 
främst genom synen på vem som ska 
ha ansvaret för skogsskötseln – staten 
eller de enskilda skogsägarna. 

4 Samiska verksamheter. 
Representanter för samebyar och 

samiska organisationer. 

Var för sig formulerade grupperna 
sina visioner i form av brev från framti-
den, daterade år 2054. 

Visionerna behövde inte vara 
realistiska att nå. Det var grupper-

nas värderingar som forskarna vil le 
komma åt. Vad som förenar och vad 
som skiljer. 

Nationellt fokus för alla grupper 
utom den samiska som redan från bör-
jan gjorde klart att man koncentrerade 
sig på renskötselområdet. 

FOI – Totalförsvarets Forskningsin-
stitut genomför projektet på uppdrag 
av Future Forests. Dess första etapp 
genomfördes under 2014. Grupperna 
kommer att träffas igen, denna gång 
gemensamt.

Läs mer på futureforests.se

Om studien

Förenar och skiljer
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TE XT: L A RS K LINGSTRÖM

A v de drygt 2 000 frågeformu-
lär vi skickade ut till Norra 
Skogsägarnas medlemmar fick 
vi svar av 261, så det går inte 

att dra några statistiskt säkra slutsatser av 
studien, säger Anna Sténs. Men det var 
heller inte meningen. Vi var främst ute 
efter att få nya perspektiv på den eviga 
frågan om hur ”det ser ut i brukade 
skogar”. 

Sammantaget visar studien att skogs-
ägarna själva sätter den gallrade och 

välskötta skogen främst. Även variations-
rik och gammal, ”orörd skog” värderas 
högt. En majoritet (59 procent) uppger 
att de tar hänsyn till estetiska och upple-
velsemässiga värden i sin egen skog. Det 
handlar då främst om områden nära vat-
ten eller i bergig terräng. Ett annat skäl är 
historiska och känslomässiga värden. 

Tanken på framtida generationer ver-
kar också påverka mångas skogsskötsel. 
Men även det egna välbefinnandet är ett 
tydligt motiv för estetisk hänsyn.

– Intressant är att fyra av tio anser att 
Västerbottens skogsägare bör göra mer 
för att främja skogslandskapets estetiska 
värden, säger Anna Sténs. Men oavsett 
svar tycks de flesta föredra valfrihet fram-
för pekpinnar. Som en kvinnlig skogs-
ägare uttryckte det: ”Det ligger så stora 
värden i skogen och skogsägare måste 
ju också leva. Var och en måste själv be-
döma hur man sköter sin skog utifrån sin 
ekonomi. Men visst njuter jag då jag ser 
en vacker uppvuxen skog.” 

Den enkät som historikern Anna Sténs gjort bland 
västerbottniska skogsägare visar att sex av tio tar 
hänsyn till estetiska aspekter i sina skogar. 

”Välskötta skogar vackrast”

Citat hämtade ur studien där skogsägarna själva motiverar varför de tycker det är viktigt 
att ta estetisk hänsyn i sina skogar.

Det är en fin plats som mina förfä-
der har brukat. Marken ligger mot 
en bäck, det är en stor skog som 
egentligen bör avverkas men det 
är otroligt vackert. 

Jag har gamla vägar som min 
morfar brukade använda sig av. 
Viktigt att de finns kvar för  
nästkommande generationer.

  Jag ser skogen som ett arv som jag 
vill ska finnas kvar. Den är en del  
av vår familjs historia.

En vacker ”pelarsal” av tallar ute 
på en udde. 

Jag tycker det är viktigt att det 
finns kvar ”gamla skogar”.  
Man får inte se allt i pengar.
 
  Det är en fin plats att komma till, 
ett utflyktsmål där kaffet smakar 
extra gott. Den skog som finns där 
kan jag låta stå kvar. Själen får ro 
när man kommer dit.
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Före detta statsminister med 
stark tro på landet

Göran Persson har tillsam-
mans med hustrun Anitra levt 
lantliv sedan 2006. Deras nu-
mera riksbekanta gård Torp 

ligger i hjärtat av ett stycke Sörmland 
där naturskönheten når närmast svind-
lande höjder. Vägen dit vindlar i branta 
backar genom en dramatisk skogsna-
tur innan landskapet öppnar sig med 
åkrar, betade hagar och en glittrande 
flik av sjön Båven – och gården Torp. 
Ursprungsgården ligger vackert reno-
verad på en höjd och en bit därifrån 
skymtar familjen Perssons nyuppförda 
bostadshus med valmat säteritak.

– När jag avgick som statsminister 

2006 hade jag inte en tanke på att livet 
skulle kunna ta en sådan här vändning, 
säger han över en kopp kaffe i det rymli-
ga köket. Jag hade ju tillbringat hela mitt 
dittillsvarande liv med manschettarbe-
ten och i den politiska hetluften. I prin-
cip hade jag inte en aning om villkoren 
på ett lantbruk. 

Men, konstaterar han, de flesta män-
niskor klarar mer än de tror sig om – och 
att det främst handlar om att våga ta 
steget. 

– Jag såg ju att det fanns många som 
gjort liknande livsresor före oss och var-
för skulle inte vi klara det? I synnerhet 
som Anitra var precis lika entusiastisk 

som jag att söka oss en ny tillvaro med 
naturen som bas.

Göran Persson är nu bonde på riktigt. 
Han driver gården med dess numera mer 
än 400 hektar mark och ett 35-tal di-
kor i egen regi. Eftersom både han och 
hustrun fortfarande jobbar så gott som 
heltid utanför gården, har de också en 
anställd som bistår dem med sysslorna. 

– Men i år har jag själv haft ansvaret 
under kalvningstiden. Normalt sköter 
korna kalvningen själva som den natur-
ligaste sak i världen, men ibland går det 
fel. Och jag försäkrar att det är en myck-
et speciell upplevelse att sticka in armen i 
slidan på en ko och rätta till benen på en 
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– Jag tror att landsbygden i framtiden kommer att kunna erbjuda 
intressanta alternativ till livet i städer och tätorter. Det säger Göran 
Persson, som vid sidan av rollen som ordförande i Sveaskog också 
räknar sig som ”hundra procent bonde”.

Kvällsmat på Torp. De 35 di-korna och 3 tjurarna tar ivrigt för sig av godsakerna som Göran serverar.
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kalv som fastnat. Men man lär sig sådant 
också – när man måste.  

Lantlivet är nu bara den ena delen 
av Göran Perssons liv. Den andra delen 
handlar om att vara ordförande i stat-
liga Sveaskog med ett markinnehav på 
fyra miljoner hektar. Han ägnar också 
mycken tid åt internationella skogsfrågor 
som  ordförande i den europeiska tanke-
smedjan Think Forest samt leder tillsam-
mans med Brasiliens förrförre president 
Cardoso ett projekt med sikte att återbe-
skoga 300 miljoner hektar mark på södra 
halvklotet. 

– Från svensk sida har vi mycket 
att lära ut om hållbart skogsbruk. Inte 
minst är det viktigt att vi kan göra vår 
röst hörd också i alla frågor som har 
med europeisk skogspolitik att göra. 
Ur sydeuropeiskt perspektiv är skog en 
bristvara som i första hand måste skyd-
das. Insikten om att den brukade skogen 
har en viktig roll för att bemästra det allt 
varmare klimatet har ännu inte trängt 
igenom. Om vi inte berättar hur det 
egentligen förhåller sig finns det en klar 
risk att EU inför restriktioner för skogs-
bruk som skulle vara direkt kontrapro-
duktiva för klimatet. 

Men här i Sverige har vi ju sedan länge en in-
tensiv debatt om att större arealer måste skyd-
das från brukande. 

– Jag tycker nog att den debatten har 
många övertoner. Det är ju självklart 
att skogen ska brukas så att vi männis-
kor kan få del av de värdefulla råvaror 
den ger – och förstås med metoder som 
inte äventyrar dess biologiska mångfald. 
Dagens metoder ser jag som väl avvägda 
för att klara dessa dubbla uppgifter. 

Han berättar hur han i Sveaskog har 
drivit två teser. Den ena att det finns mer 
skog än vi trott. Den andra att skogsbru-
karna skyddar större arealer än den offi-
ciella statistiken angett. 

– I båda har jag fått rätt. I det senare 
fallet för bara några månader sedan, då 
Skogsstyrelsen efter att ha fått ett bättre 
underlag för sin statistik, konstaterar att 
arealen generell hänsyn är nästan dubbelt 
så stor som man tidigare beräknat. 

Det diskuteras ju nu också i termer av att ut-
veckla skogens sociala värden och att männis-
kor mår bra av att vistas i skog och mark. 

– Det senare kan jag skriva under på 
personligen. Aldrig mår jag så bra som 
då jag vistas i skogen. Jag brukar ibland 
beskriva det som att den för mig är en 
”kyrka” där jag kan hämta kraft. Men 
tyvärr är det idag uppenbarligen allt 
färre som har nått samma insikt. Under 
mina skogsbesök ser jag allt färre män-
niskor. Och de få jag träffar på ser un-
dantagslöst ut att vara äldre än jag själv. 

Det verkligt stora problemet, som jag ser 
det, är att det idag är för få människor 
som ger sig ut i skogen. Och framför allt 
att de unga generationerna helt tappat 
kontakten med den. 

GÖRAN PERSSON TAR OCKSÅ UPP det närlig-
gande problemet med landsbygdens 
avfolkning. 

– Allt fler hus bebos bara sommartid 
och möjligen en del helger under resten 
av året. Samtidigt förgubbas jägarkåren 
successivt. Det gör att viltet kan återta 
sina forna revir. I stora delar av Sörmland 
är det jätteproblem med vildsvin och 
dovhjort som förstör grödorna. För de 
allt färre jordbrukarna blir det ökade 
vilttrycket ett ytterligare skäl till att ge 
upp och kanske flytta från bygden 

Han menar att de här problemen 
måste tas på allvar och att insatser behövs 
för att vända eller åtminstone bromsa 
utvecklingen. 

– Jag hoppas att fler människor, fram-
för allt unga, ska kunna få upp ögonen 
för vilka möjligheter det finns med att 
bo på landet. Med ett uns av företag-
samhet kan man skapa sig utkomstmöj-
ligheter och höja sin livskvalitet högst 
avsevärt jämfört med att bo i tätort. Men 
det krävs förstås att vissa villkor är jäm-
förbara, inte minst vad gäller tillgången 
på bredband. 

Torp ligger som ett smycke invid den flikiga sjön Båven mitt i Sörmland. 
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Tiden i den politiska hetluften 
Jag saknar den men vill inte tillbaka. 
Få saker är mer stimulerande än topp-
politik. Få saker är mer slitsamma. 
Det är en ynnest att få vara ledig hela 
helger, att redan på morgonen veta 
att jag samma kväll ska lägga mig i 
min egen säng. 

Svensk skogsindustri    
Förändringarna kommer snabbare 
än någon förutsett. Det handlar om 
att hänga med i svängarna nu. Nya 
produkter föds inte av sig själva. 

Klimatfrågan   
Sverige har ett gyllene läge att spela 
en av huvudrollerna i den omställ-
ning till bioenergi och biologiska 
drivmedel som för varje dag blir allt 
mer angelägen. 

Mixen brukad / skyddad skog    
En dryg fjärdedel av Sveriges skog-
klädda marker brukas inte. Det är 
lika mycket som de stora skogsbo-
lagen äger tillsammans. Att skydda 
ännu större arealer kan knappast 
vara rimligt. 

Livet som bonde  
Det är med en djup känsla av öd-
mjukhet vi sköter ett stycke mark 
som varit brukad sedan 1400-talet. 
Vi har tagit över en stafettpinne som 
vi en dag ska lämna vidare. Även i 
IT-åldern är det av marken som vi 
människor lever. 

Antalet arbetsdagar utanför Torp   
 För många. 

Att avverka ett vackert 
skogsbestånd 
Det svider men om inte jag gör det  
kommer naturen till slut att själv göra 
det. 

Torp    
Det är den vackraste gården på 
jorden. 

Skogen på Torp 
 Efter det senaste skogsförvärvet är 
åldersklassfördelningen helt jämn. 
Vi kommer att kunna avverka 650 
kubikmeter virke varje år under 
överskådlig tid.

Göran Persson är mycket undrande 
över den hittillsvarande inställningen 
från statens sida i denna fråga. 

– Ambitionen sträcker sig inte längre 
än till att 90 procent av Sveriges befolk-
ning ska ha tillgång till bra internetupp-
koppling. Det är detsamma som att ge 
upp många glesbygder. I till exem-
pel Indien, som jag besökte för en tid 
sedan, är målet att nå 100 procent av 
befolkningen. 

HAN SER OCKSÅ POSITIVT på skogens fram-
tid och att det ser ljust ut inte minst för 
trävaror. 

– Här i Sverige har vi fullt klart för 
oss de stora klimatfördelar som finns 
med trähusbyggande. Så småningom 
kommer också övriga Europa att inse 
samma sak. 

Göran Persson är samtidigt kritisk 
till skogsindustrin som han anser allt för 
länge levt på gamla meriter. 

Investeringarna har varit låga. 
Produktutvecklingen har gått på spar-
låga. Det kommer att bli svårt att ta igen 
nu när det krävs stora omställningar 
med bärkraft in i framtiden.  

Det som nu måste till, menar han, 
är en storskalig satsning på produkter 
som kan ersätta sådana som är baserade 
på fossila råvaror, framför allt bioenergi 
och biodrivmedel. 

– Tekniken är känd och det har fun-
nits lovande ansatser, men idag står ut-
vecklingen i Sverige nästan stilla. 

– Skogen har mycket mer att ge än 
idag. Alla stora skogsägare har redan 
ambitiösa program igång för att öka till-
växten i sina skogar. De privata skogs-
ägarna har inte riktigt samma förutsätt-
ningar. Ofta har de också andra mål än 
högsta möjliga virkesproduktion för sitt 
skogsägande. Men många är säkert in-
tresserade av att få en högre ekonomisk 
utväxling av sina skogar. 

Göran Persson tar också upp att de-
batten ofta lyfter fram hyggesfritt skogs-
bruk som ett sätt att gynna den biologis-
ka mångfalden. 

– Det är möjligt att det i vissa fall är 
så, men vi tillämpar idag ett väl utpro-
vat skogsskötselsystem som vi under de 
senaste årtiondena kompletterat med 
åtgärder som gynnar skogens biologiska 
mångfald. Och skogsbruk är nu i grun-
den en ekonomisk verksamhet. Om 
det en dag skulle visa sig att hyggesfria 
metoder kan ge samma avkastning som 
trakthyggesbruk, ja då är det inte längre 
någon diskussionsfråga.  

Säger han och drar på sig arbetsbyxor 
och stövlar. Klockan närmar sig fem och 
i ladugården väntar 35 kor, nästan lika 
många kalvar och de tre bastanta tju-
rarna på kvällsmat. 

Göran Persson om:

Lasse är världens snällaste tjur – och han gör ett jättebra jobb. Göran Persson är uppriktigt stolt 
över kungen av ladugården.
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F rågan ställs av skogs-
skötselprofessorn Urban 
Nilsson som är på jakt 
efter lämpliga skogar för 

att lägga ut försök med blandskog i 
hela landet och med tall och gran i 
södra Sverige. 

FORSKNING OM BLANDADE skogsbe-
stånd är ett märkligt försummat 
ämne i Sverige. Ända sedan skogs-
forskningen i Sverige kom igång 
för drygt hundra år sedan har  
den varit inriktad mot trädslags-
rena bestånd. 

– Av både miljö- och klimat-
skäl är synen idag en annan, säger 
Urban Nilsson. Problemet är bara 

att vi har så dåliga baskunskaper 
om blandskogsodling i Sverige. 

Ett annat problem är att man i 
södra Sverige under lång tid har 
planterat gran på vad som tidi-
gare sågs som tallmarker. Det 
beror bland annat på risken för 
viltbete, men också en stark tro 
på granens goda tillväxt. Idag är 
det dock många som av olika skäl 
är oroliga för att granen blivit för 
dominerande. 

– Men det är lika ovanligt med 
försök med tall och gran i södra 
Sverige som det är med blandsko-
gar, erkänner Urban Nilsson. 
Det är naturligtvis en stor brist 
som kanske kan förklaras av att 

Var: Södra Sverige.

Typ: Renodlade bestånd av gran eller tall belägna min-
dre än en kilometer från varandra. Samma marktyp. 

Ålder: Samma ålder på båda. Kan vara från 5 meters 
höjd upp till cirka 20-25.

Syfte: För att ta reda på hur träden har vuxit under åren 
men i en del fall också att följa den framtida tillväxten. 

Efterlysning!

Skogliga försöksytor

Granskog och tallskog Blandskog

Var: Hela landet.

Typ: Ogallrade bestånd om minst 4 hektar med jämn 
blandning av tall-gran eller gran-björk. 

Ålder: Strax före förstagallring, träden ska vara 10 till 
15 meter höga.

Syfte: Ska följas under lång tid för att öka kunskaperna 
om hur blandskogar växer och hur olika typer av gall-
ring påverkar deras utveckling.

Kan du tänka dig att ställa några hektar av din skog 
till forskarnas förfogande under ett antal år och samtidigt 
öka dina kunskaper om skogsskötsel? 

Intresserad av att 
delta? 
Hör av dig till 
Urban Nilsson, SLU 
i Alnarp. 

Tel: 070-346 51 92 
eller 040-41 51 93’

E-post: urban.
nilsson@slu.se

Sveriges 
lantbruksuniversitet
901 83 Umeå

ingen kunde förutse att gran 
mer och mer skulle användas på 
”tallmarker”. 

Urban Nilsson och hans kol-
legor vid SLU arbetar nu intensivt 
inom ramen för Future Forests 
med att utveckla metoder för 
blandskogsskötsel. 

DET HANDLAR BLAND ANNAT om att 
bygga upp nya kunskaper, ta fram 
tillväxtmodeller och underlag för 
gallringsmallar som fungerar ock-
så med lövträd i bestånden. 

För tall/gran-jämförelsen 
handlar det om att ta fram ny kun-
skap om hur trädslagen producerar 
och utvecklas på olika ståndorter. 


