
Danmarks små skogar odlas 
 mycket löv och man satsar ofta på 

kvalitetsvirke. Skötseln behöver 
vara mer individanpassad än 

beståndsanpassad. Vi kanske ska ta 
efter detta sätt att odla skog i Sverige?  

– En del liknar det vid träd-
gårdsskötsel, men det är bara ett 
annat fokus. Man prioriterar 
det som har ett värde över 
genomsnittet. Skötselmodel-
len passar små skogsägare 
som tycker det är kul att göra 
något själva. En liten, pro-
duktiv fastighet med nischade 
virkesprodukter kan inte 
skötas som ett granbestånd. 
Det är större värden som står 
på spel här, det kräver en annan hantering, 
säger Jens Peter Skovsgaard. 

 
HAN ÄR SLU-PROFESSOR MED ett för flutet i 
Danmarks motsvarighet till Skogforsk och 
tar med SKOGEN till Alnarpsparkens 
arboretum och visar runt bland vildpäron, 
tyskoxel, turkisk trädhassel och andra 
udda trädslag som kan bli intressanta när 

klimatförändringarna gör det ogynnsamt 
för granen i södra Sverige. Vikten av att 
odla flera olika trädslag ökar när torka eller 
omfattande regn kan skada bestånden. 

 
DEN OMSTÄLLNING SOM KRÄVS i skogsbruket 
kommer kanske att ta generationer, så det 

är hög tid att tänka i nya banor. I dag 
riskerar vi att komma till en 

punkt där man försöker få gran 
att växa till varje pris, trots att 
torra somrar och varma vint-
rar gör det allt mer problema-
tiskt, resonerar Jens Peter 

Skovsgaard. Forskarna letar 
alternativa trädslag för fullt 
och försöker komma på vad 
som passar var.  

 
HAN TYCKER ATT TILL EXEMPEL sykomorlönn, 
och fågelbär är värda att satsa på i fram -
tiden. De kan få stor betydelse i bland -
bestånd, men i dag röjs de ofta bara bort.  
I stället skulle man, som Jens Peter 
 Skovsgaard uttrycker det, kunna göra  
dem till en integrerad del av skötseln  
– och få bra betalt. 

Jens Peter Skovsgaard
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Ett småskaligt inslag av exotiska lövträd kan göra nytta i morgondagens klimat -
anpassade skogsbruk. Biologisk mångfald, ekologisk uthållighet och vacker skog, visst  
– men också nischade virkesprodukter som betingar höga priser på specialmarknader. 

Här är några ovanliga, högt betalda trädslag för framtidens klimatanpassade blandskog. 
Texter: KARIN BERNLE

TEMA / EXOTERNA

• De kombinerar bevarandeintresse med 
skogsestetik och högt virkespris. 

• Det är stor efterfrågan och litet utbud på 
virket som ofta används till faner, 
musikinstrument och intarsia. 

• De är konkurrenssvaga, men på olika 
sätt tåligare än många andra trädslag. 

• De måste stamkvistas och frihuggas i 
tid. 

• Många av dem pollineras av insekter och 
får ätliga frukter eller nötter. 

• En del är av intresse för läkemedelsbran-
schen. 

• De är inte förädlade, som gran och björk. 
I så fall hade man hittat lösningar på 
sjukdomsproblemen och tagit fram mer 
snabbväxande kloner. 

• Tuja, sykomorlönn och ek är några av de 
bästa trädslagen för styv lera. 

• Det finns frön att köpa i utlandet, googla 
på det latinska namnet.



Tros vara en överlevare från forntidens varma 
klimat, vilket passar bra när det nu blir varmare 
igen. Virket kan ge nästan tio gånger mer än ek. 
Det är ett ljuskrävande trädslag som föredrar 
näringsrik jord.  

Tyskoxeln är stormfast, sjukdomsfri, gillar 
varma somrar och tål både torka och kyla. Den 
växer snabbt i ungdomen, sprider sig med rot-
skott och förekommer ofta i grupper. Den är 
konkurrenssvag om den skuggas, vilket kan vara 
en utmaning. Plantera max tjugo träd eller tjugo 
trädgrupper per hektar.  

Överlevnadspotentialen är stor, den kommer 
tillbaka om den bryts eller betas. I försök syns 
stor respons på ogräskontroll.  

Tyskoxel växer bra i södra och mellersta Sveri-
ge. Den blir 15 till 20 meter hög och en realistisk 
diameter är 50 till 60 centimeter i brösthöjd. 
Stocken kan vara sex till åtta meter. Virket 
används ofta till instrumentpaneler i lyxbilar 
och lustjakter. 

TYSKOXEL  
SORBUS TORMINALIS

SYKOMORLÖNN   
ACER PSEUDOPLATANUS

HYBRIDVALNÖT   
JUGLANS X INTERMEDIA

Stora bilden ovan: En tyskoxel i Würzburgs 
 universitetsskog i mellersta Tyskland 2011. 
 Diametern i brösthöjd är 77 centimeter och 
stockens handelsvärde överstiger 10 000 euro. 
Foto: Jens Peter Skovsgaard

Bilden ovan: Sykomorlönn på en av tre prov ytor 
utanför Köpenhamn, där man testar olika gall-
ringsgrad. Lilla bilden: Fiolen som Jens Peter 
Skovsgaard visar är gjord av gran och sykomor-
lönn. Foto båda: Karin Bernle

Bilden överst: Självsådd valnöt i Alnarps -
parken. I parker och arboretum kan man se  
vilka växtförhållanden de olika träd -
slagen gillar. Lilla bilden: Etable-
ringsförsök med valnöt i Skåne, där 
plantorna växer över förväntan.  
Foto, båda: Karin Bernle
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Kallas även tysklönn. Växer snabbare än den 
svenska skogslönnen. Den passar bra med bok 
och är avverkningsklar när bokarna behöver 
utrymmet. Kräver ganska aktiv skötsel.  

Virket används bland annat till musikinstru-
ment och är då det högst betalda virket i Europa 
med pris på upp till 20 000 kronor kubiken. I 
Sverige köper några industrier sykomorlönn till 
parkettgolv. Läs mer i SKOGEN 2/2018.

Växer otroligt bra i försök i Skåne (se SKOGEN 
10/2019). Den globala marknaden är stor och 
det är strykande åtgång på virket.  

Hybridvalnöt funkar bra i rena bestånd, men 
ännu bättre tillsammans med al, som är kväve-
fixerande, eller exempelvis turkisk hassel som 
blir lägre och har smalare krona. Valnöten är ett 
pionjärträd och får inte skuggas. Plantorna är 
dyra och måste importeras från Frankrike. Ett 
plus är att de inte betas, däremot fejas de.
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Ett postpionjärträd som trivs i skogsbryn. Det  
är stormfast och växer rakt med smal krona. 
Fungerar på alla marker utom våta eller närings-
fattiga. Vildpäron växer snett om det skuggas. 
Det brukar klara betning, tack vare taggarna. 
Måldiametern är 50 centimeter i brösthöjd.  

Trädslaget brukar vara friskt, men kan drab-
bas av rötsvampar och fruktträdssjukdomar. 
Virket är mycket homogent och används bland 
annat till musikinstrument.

Stora bilden ovan: Jättetuja i en bland skog i 
Tyskland.

Bilden överst: Vilt eller förvildat päron i utkan-
ten av en gammal betad skog, en karakteristisk 
lokaltyp for trädarten. Nederst: Årets sådd av 
vildpäron och äppelrönn i plantskolan. Plantor-
na har växt nästan en meter på en växtsäsong.  

Lite av överkurs – den är vacker, men är svår -
etablerad och får ofta sjukdomar. Den gillar 
varm, torr och gärna kalkrik men inte sur eller 
våt jord. Den tål kyla och vårens nattfrost bra. 
Kronan kan bli 15 meter i diameter och behöver 
rejält med utrymme. Plantera max tio per 
 hektar. Den dör om den står för mörkt, men tål 
plötslig friställning så den kan genomleva 
många generationer skog. Frukten är god att äta 
efter lagring.  

Virket är tungt, hårt och lika vackert som 
 vanlig rönn och oxel. Det används bland annat 
till faner och exklusiva möbler. 

Översta bilden: Äppelrönnens frukt används 
enligt Wikipedia till marmelad och spritdrycker. 
Nedre: En äppelrönn i en park i London.
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JÄTTETUJA   
THUJA PLICATA

ÄPPELRÖNN  
SORBUS DOMESTICA

VILDPÄRON  
PYRUS PYRASTER

Växer naturligt i blandbestånd med douglasgran 
och är väldigt stormfast. Är bra på styv lera och 
hanterar skillnader mellan torka och väta bra. 
Virket är självimpregnerande.  

Jättetujan har lång omloppstid och är svår -
etablerad i början. Blir normalt 15 till 20 meter 
hög, men kan även bli uppåt 30 meter.

TEMA / EXOTERNA
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Lämpar sig utmärkt för högproducerande 
 virkesproduktion. Nötterna sitter i klasar och 
stammen är rak som på en gran, även om den 
växer i skuggan av andra trädslag. Den trivs bra 
tillsammans med bland annat bok och ek, den  
är skugg- och torktålig och tål både höga tem-
peraturer och mycket regn.  

I gynnsamt läge kan diametern bli 70 centi-
meter i brösthöjd på 75 år. Den kommersiella 
diametern är 50 till 60 centimeter. 

Stora bilden ovan: Turkisk trädhassel kan 
snabbt få en imponerande diameter.
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TURKISK TRÄDHASSEL  
CORYLUS COLURNA

Det finns även inhemska trädslag som skulle kunna vara värda att satsa på i ett nytt klimat. 
– Man behöver inte använda främmande trädslag, vi har inhemska träd som kan ge hög -

värdesproduktion. Och man får plantera så mycket man vill, säger Jens Peter Skovsgaard. 

 Idegran (Taxus baccata) Ett långsamt 
växande, bortglömt trädslag med vackert, 
mycket högt betalt virke. Fanéret har en röd-
aktig glöd. Tyvärr görs inte mycket för att 
bevara arten.  

– Vi bör lära oss producera idegran, om inte 
annat för att det är möjligt, säger Jens Peter 
Skovsgaard.  

Stora bilden: Idegran planterad med bok 
och ek, alla i samma ålder. Foto: J P Skovsgaard 
 

 Fågelbär (Prunus avium) är snabbväxande 
och underskattat och ”borde planteras mer”, 
tycker Jens Peter Skovsgaard.  

Stora bilden: Stamkvistat fågelbärsträd  
i en plantering i Valdemarsvik. Foto: Mattias 
 Westerberg/SKOGENbild 

TRE INHEMSKA ALTERNATIV

 Skogslönn (Acer platanoides) går bra i norr. Foto: Creative Commons BY-SA 2.0 


