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Hyggesfritt
Hyggesfritt är på allas läppar just nu,
men vad innebär det egentligen, och vad
är för- och nackdelarna? Följ med på en
vandring genom hyggesfria skogar och
låt dig inspireras av goda exempel.

Aktuellt

Skogsägarskolan: Vårda viltet

Virkeskrönika: Så blir hösten

Calle Nordqvist
Vd Skogssällskapet

Våga testa en ”ny” metod!
flitigt i dag. För en utomstående
kan det kännas som det ”nya”, som ställs mot det dominerande trakthyggesbruket. I själva verket är det ju tvärtom. Innan trakthyggesbruket gjorde entré i stor
skala på 1950-talet var det blädning som dominerade som skötselmetod i Sverige.
Man gick helt enkelt ut och högg ner de största träden. Problemet var att man
inte funderade över nästa generation träd som skulle komma upp, vilket på sikt
gav allt glesare skogar med låg produktion.
I dag finns en hel palett metoder som ryms under begreppet hyggesfritt, på
s. 7–21 kan du läsa mer om dessa. Att säkerställa en god föryngring är en viktig
och självklar del i att sköta skogen hyggesfritt i dag. Men det finns utmaningar.
Hur undviker man att påverka markskiktet i en blädningsskog, när man måste
in och hugga relativt ofta? Hur får man lönsamhet i åtgärderna? Skogen är en av
Sveriges största basindustrier, och central i omställningen till en bioekonomi.
Att skogsbruket fortsätter vara lönsamt är en förutsättning för att företag och
industrier ska kunna satsa på råvaran.
Samtidigt i Tyskland har det hyggesfria brukandet blivit norm. Där är naturvärden och sociala värden i fokus. Dessutom värderas enskilda grova träd högt
på virkesmarknaden, något som gör att det går att få lönsamhet också i en dyr
avverkning. Ett exempel på hur kultur och marknad påverkar förutsättningarna,
och att det vi tar för givet i Sverige i dag inte är en självklarhet.

Ledare
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HYGGESFRIA SKÖTSELMETODER DISKUTERAS

OAVSETT ALLT DETTA så finns det i dag gott om lyckade exempel på hur hyggesfria metoder bidrar till att uppfylla skogsägarens mål. Det är också just det som
är kärnan, menar vi på Skogssällskapet – vad du har för mål med skogen.
För dig som bor på din fastighet kan hyggesfria metoder vara ett sätt att skapa en
vacker miljö runt gården, med kontinuerligt bevarat skogstäcke på en mindre yta.
För en kommun med tätortsnära skogar kan hyggesfria metoder vara ett sätt
att uppnå en skog med höga upplevelsevärden för invånarna.
Den nya FSC-standarden som träder i kraft 1 oktober kräver, förutom de
5 procent som ska avsättas för fri utveckling, också att ytterligare 5 procent
brukas med ”anpassad skötsel”. Här finns det alla möjligheter att prova hygges
fria metoder, och varför inte förlägga detta till en plats där du tycker att de
estetiska värdena är extra viktiga? Vi hjälper dig såklart, både med planeringen
och genomförandet.
ALLA FÖRÄNDRINGAR KRÄVER att man utmanar gamla tankesätt och vågar
testa nytt. På Skogssällskapet är en del av vår vision att ”vi vågar utmana gamla
sanningar”. Var gränsen mellan gamla och nya sanningar går när det gäller
hyggesfritt är inte givet. Trakthyggesbruket har varit en självklarhet sedan
skogsbruket mekaniserades, hyggesfritt dominerade i århundraden innan dess.
Oavsett vill jag hävda att vi inte behöver bli för kategoriska. Som skogsägare kan
du ha flera olika mål i din skog, och till och med på samma yta.
Att det finns platser i din skog där hyggesfria metoder kan berika både dig och
skogen är jag övertygad om.
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Sexism på skoglig utbildning,
utlysning av forskningsmedel
och en ny bok om granskogsfolk. Vi sammanfattar det
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Vad betyder egentligen
”hyggesfritt skogsbruk” och
vilket skötselsystem passar
för att du ska uppnå just dina
skogliga mål? I det här temat
söker vi svaren.
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Hur står sig skogen som
ägoslag i förhållande till annat
ägande, så som aktier? Den
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Vi har intervjuat Mostarin Ara,
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forskningsprogrammet FRAS
(Framtidens Skogsskötsel i
södra Sverige) som Skogssällskapet är med och finansierar.
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Pontus Larsson, produktionsoch virkeschef på Skogssällskapet, ser en osäker höst på
virkesmarknaden framför sig.
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Jaktsäsongen är här – så kan
du vårda viltet på din fastighet!

”Har man som mål
att öka den biolo
giska mångfalden
kan hyggesfritt
skogsbruk vara ett
bra komplement
till kalhygges
skogsbruk.”
Lena Gustafsson, sid 11
FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER
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Augustivärme ledde till ny barkborrevåg

Nyheter från skogssfären
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Sexism på
skogsutbildning
EN NY STUDIE från SLU visar att
sexism och sexuella trakasserier
är en del av kulturen på jägmästarprogrammet. Forskarna Ann
Grubbström och Stina Powell har
intervjuat studenter, lärare och ledningspersoner som pekar på en polarisering mellan två grupper – den
ena som står för en traditionellt
manlig kultur där skogsproduktion,
jakt och köttätande är norm, och
den andra som värderar hållbarhet,
naturvård och vegetarisk kost.
Polariseringen, menar forskarna,
har sedan lett till trakasserier mot
kvinnor i den senare gruppen.

DEN KALLA VÅREN gjorde att årets barkborresäsong försenades och det svala
vädret i juli gav hopp om att en andra svärmning kunde undvikas. Värmeböljan
i augusti gav dock upphov till syskonkullsvärmning, vilket innebär att föräldra
djuren gör ytterligare ett gångsystem där de lägger fler ägg.
ENLIGT KARIN FÄLLMAN, hållbarhetschef på Skogssällskapet, finns det ännu
inga resultat på hur mycket skog som har skadats, men fällfångst visar på att
antalet barkborrar i Götaland varit något lägre än i fjol. Samtidigt har man i
Svealand fått större fångster än tidigare. Under hösten gör Skogsstyrelsen, inom
ramen för Stoppa Borrarna-projektet, en omfattande skadeinventering utifrån ett
antal referensfastigheter i Svealand och Götaland. Det här följs sedan upp med en
kontrollinventering utifrån Riksskogstaxeringens permanenta provytor.
DET RÅD SKOGSSÄLLSKAPET ger skogsägare som kämpar med barkborrar är att
fortsätta med sök-och-plock, en metod som går ut på att leta upp angripna träd
och plocka bort dem från skogen innan den nya generationen barkborrar lämnar
träden. I ett nytt projekt finansierat av Skogssällskapet kommer Skogforsk att
utvärdera om det finns några fördelar med att genomföra sök-och-plock även
vintertid.

MED ANLEDNING AV detta publicerade Skogssällskapets HR-chef
Anna-Karin S. Öjerskog och vd
Calle Nordqvist en debattartikel
i tidningen Land Skogsbruk där
de uppmanar arbetsgivare inom
skogsbranschen att sätta ner foten
mot trakasserier och diskriminering. Debattartikeln finns att läsa
på skogssallskapet.se.

”Skogsbranschen
är full av människor
med olika perspek
tiv, och så ska det
också vara.”
Anna-Karin S.
Öjerskog, HR-chef,
och Calle Nord
qvist, vd på
Skogssällskapet,
i ett debattinlägg
med anledning av
den nya studien vid
SLU som granskar kulturen
på jägmästarprogrammet.

Skogsägare råds att fortsätta med sök-och-plock-metoden. FOTO: SKOGSST YRELSEN

miljoner kronor – så mycket finns att ansöka om i årets
utlysning från Skogssällskapet med närstående stiftelser. 15 miljoner av dessa kommer från Skogssällskapet,
och utlysningen är öppen fram till den 12 oktober. Alla
som tillhör universitet, högskolor, forskningsinstitut
och lärosäten i Sverige och Finland inbjuds att söka
medel. I slutet av november lämnas beslut om vilka
som går vidare till steg två och som därmed kommer att
få lämna in en fördjupad ansökan. Slutligt besked om
vilka projekt som finansieras kommer i mars 2021.
SKOGSVÄRDEN 3–2020
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augusti i år lanserades Skogen i Skolans nya digitala läromedel, skogslektioner.se. Sajten,
som Skogssällskapet har varit med och finansierat, riktar sig till elever i årskurs 4–6. Totalt
finns här 24 olika lektioner om skogens viktiga roll för en hållbar utveckling, och innehållet
behandlar allt från hållbarhet och biologisk mångfald till skogens roll i Sveriges historia.

David Thurfjell
ställer sig frågan
om naturen är
svenskarnas nya
religion i boken
”Granskogsfolk”.
FOTO: NORSTEDTS

Nyheter från skogssfären

… David Thurfjell,
författare till boken
”Granskogsfolk”
Text: Therese Johansson

”Många känner att skogen
berör dem på djupet”
vandra i skog och
mark har enligt Svenska Turistföreningen
ökat de senaste åren, med ett extra stort
intresse under pandemin. Är naturen
svenskarnas nya religion? Den frågan
ställer sig David Thurfjell i den nya boken
”Granskogsfolk”.

INTRESSET FÖR ATT

Vad handlar boken om?

– Boken handlar om den svenska naturkärleken. Den beskriver den känslomässiga
och existentiella betydelse som skogen har
för många svenskar och berättar historien
om hur denna betydelse utvecklats genom
historien.
Vad har du för relation till skogen?

– Jag kommer från Uppland och har en
mycket varm relation till MälardalslandSKOGSVÄRDEN 3–2020

skapet. Att vara ute i skogen, ensam eller
med vänner, har varit ett av mina främsta
intressen så länge jag kan minnas.
I arbetet med boken har du intervjuat
skogsbesökare om vad skogen betyder för
dem, fanns det någon gemensam nämnare
i svaren?

– Ja, det finns många gemensamma nämnare. För de flesta fungerar skogen som en
sorts vacker fond till det man uppfattar
som mest positivt i livet – umgänge, ledighet, vila, motion och fritid. Många känner
också att skogen berör dem på djupet på
något vis, att den relaterar till deras innersta identitet och känsloliv. Därför upplever
de att de längtar efter skogen, även om
denna längtan inte alltid omsätts i praktik
särskilt ofta.
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3 frågor till ...

Du är viktig. Inte minst nu.
Ditt arbete är alltid viktigt. Men nu under coronapandemin känns arbetet
med att förvalta skog och mark extra viktigt. Tveka inte att höra av dig till oss på
banken om du funderar över något. Vi finns här för dig och din verksamhet precis
som vanligt. Eller besök oss på webben. Där har vi samlat aktuell information för
dig som företagare, med anledning av rådande situation.
Ta hand om dig och hoppas vi ses snart. Hälsningar från din lokala bank.

Prenumerera gärna på vår tidning Tillväxt och vårt nyhetsbrev. Det kostar inget.
På handelsbanken.se/skogochlantbruk finns mer information.

handelsbanken.se/skogochlantbruk

Tema: Hyggesfri skogsskötsel
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Hyggesfri
skogsskötsel

Tema:

Rekreation, biologisk mångfald och höga naturvärden är några
vanliga motiv till att välja hyggesfria skötselmetoder. Men vad
ingår egentligen i begreppet ”hyggesfritt” och vilket skötselsystem
passar bäst för att uppnå just dina skogliga mål? På följande
sidor söker vi svaren – och inspireras av goda exempel.
Foto: Felicia Yllenius

Alla pratar hyggesfritt! Men vad innebär det – och vad är det bra för?
Karin Fällman, hållbarhetschef på Skogssällskapet, resonerar kring ett
tämligen komplext begrepp och framhåller vikten av att inte se hyggesfritt skogsbruk som ett mål i sig, utan som ett medel för skogsägare
att uppnå sociala, biologiska eller estetiska mål med sin skog.
Text: Therese Johansson

Tema: Hyggesfri skogsskötsel
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Hyggesfri skogsskötsel

Ett verktyg för
skogsägaren
att nå sina mål
ett samlingsnamn för
skötselsystem, metoder och åtgärder där man brukar
skogen utan kalavverkning. Det vill säga, medan
nästan alla träd avverkas vid ett och samma tillfälle
vid trakthyggesbruk tas endast en del av träden ut vid
hyggesfritt skogsbruk. Det innebär en mindre drastisk
förändring av miljön i skogen vilket i sin tur kan gynna
arter som behöver en kontinuitet av kvarvarande träd.
Men trots att det hyggesfria skogsbruket diskuterats
flitigt de senaste tio åren är det ett begrepp med
många tolkningar, säger Karin Fällman.
– Det har genom åren framkommit önskemål, inte
minst från politiskt håll, att skogsägare ska använda
mer hyggesfria metoder. Även om intentionen är
god blir det ett problem, dels för att själva begreppet
inte alltid är klart definierat, och dels för att man
då definierar metoden som ett mål i sig. Hyggesfritt
skogsbruk kan vara ett medel för att nå olika mål, men
det beror helt på hur målen ser ut och vilka förutsättningar som finns.

HYGGESFRITT SKOGSBRUK ÄR

DET FINNS MÅNGA olika metoder kopplade till begreppet, till exempel luckhuggning och olika former
av skärmar, men vilken den exakta definitionen är och
var gränsen går är inte helt glasklart.
– Vad ser folk framför sig när man pratar om
hyggesfritt skogsbruk? Väldigt olika saker skulle jag
säga. Det är ingen hemlighet att det är så, men det
leder till kommunikationsproblem när man inte har
samma saker för ögonen när man pratar om det. Det

är lätt för politiker att fatta beslut kring hyggesfritt
skogsbruk, men det blir problematiskt när det inte
finns någon samlad definition som alla kan enas kring.
Vissa ser hyggesfritt som allt som är fritt från stora
kalhyggen, andra tycker att enbart blädning kan räknas
som hyggesfritt. Det är mycket känslor, tyckande och
missförstånd som gör frågan ganska polariserad, säger
hon och fortsätter:
– Vi på Skogssällskapet är kunskapsdrivna och
jobbar med målanpassad skötsel. För oss är skogsägarens mål alltid i fokus, och i vissa fall kan hyggesfria
metoder vara ett sätt att nå de målen, i andra fall inte.
När allt kommer omkring har man den skog man har
– en del skogsägare kanske gärna vill ha ett hyggesfritt
skogsbruk, men det är inte alltid det finns optimala
förutsättningar och det kan i så fall ta lång tid att
skapa de bestånd man ser framför sig.
där det redan finns alla
storlekar av plantor och träd, kan brukas genom den
hyggesfria metoden blädning. Men det kräver skuggtåliga trädslag, som till exempel gran. Är det istället en
enskiktad skog, alltså en skog där alla träd är ungefär
lika höga och det finns ett tydligt krontak, krävs det
mycket tid och arbete för att ställa om till blädningsbruk, förklarar Karin Fällman.
– Har man en enskiktad skog kan man med rätt
kunskap, närvaro och uthållighet skapa en skog som
är skiktad, men det tar väldigt lång tid. Ett annat
alternativ är att lämna en skärm och släppa upp

EN FULLSKIKTAD SKOG,

”Vad ser
folk framför
sig när man
pratar om
hyggesfritt
skogsbruk?
Väldigt olika
saker skulle
jag säga.”
Karin Fällman,
hållbarhetschef på
Skogssällskapet .
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Vilka mål kan man uppnå
med hyggesfritt skogsbruk?
FO
ANN
LIPK A

Annika Nordin, professor i
ekofysiologi vid SLU och pro
gramchef för Future Forests

:J

– Skogens estetik är en viktig fråga,
för den berör många människor.
Det har gjorts en del forskning kring
människors upplevelse av skogen där
det kommer fram att folk inte tycker att det är fint med
hyggen. Det är ju ingen överraskande slutsats direkt,
men det finns ett värde i estetik som inte bör underskattas. Vill man inte ha ett hygge för att man tycker att det
är fult och krävande att sköta om, kanske man väljer
hyggesfritt. Då uppnår man målen att man slipper göra
en avancerad föryngringsinsats och slipper få ett hygge
man inte upplever som estetiskt tilltalande. Så vad vinner
man för värden? Jag ser främst ökade rekreationsvärden
i och med en mer estetiskt tilltalande skog, och kanske
känslan av att man bidrar till biologisk mångfald.

FO
TO

:R
OLF

S EG ER

Lars Lundqvist, docent i
skogsskötsel vid SLU och en
av landets främsta experter
på blädning:

ST

T

FOTO: FELICIA YLLENIUS
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Gemensamt för de flesta former av
hyggesfritt skogsbruk är att det finns
träd i många åldersklasser och att man
vid avverkning endast tar ut vissa träd.

ED

– För mig är detta en svår fråga eftersom det inte finns någon allmänt accepterad definition av vad hyggesfritt skogsbruk
är för något. Jag tycker att man bör vara tydligare och
endast använda begreppen trakthyggesbruk och blädningsbruk. Blädning kräver en fullskiktad skog, alltså en
skog som har träd i alla storleksklasser, från små plantor
till stora träd, där de grövsta och största träden avverkas
vart 10–20 år. Det behöver vara skuggälskande träd, och i
Sverige betyder det gran. Men var finns dessa blädningsvänliga skogar? De är inte så vanliga nuförtiden, men
nästan all fjällnära skog skulle gå att bläda. Den typen av
skog är viktig för rennäringen, och som skogsägare skulle
blädning – istället för kalavverkning – kunna vara ett sätt
att undvika konflikt med rennäringen.

Tema: Hyggesfri skogsskötsel

FÖRDELARNA MED ETT hyggesfritt skogsbruk kan dels
vara estetiska– att bevara skogskänslan och komma
bort från stora hyggen. Det är ofta även ett skonsammare sätt att bruka skogen vilket gör att många arter
har större möjlighet att finnas kvar jämfört med efter
kalavverkning, till exempel marksvampar, hänglavar,
mossor och skogsfåglar.
– Som skogsägare kan man uppnå många olika mål
med hyggesfritt skogsbruk, beroende på vad man vill
med sin skog. Motiven kan vara naturvärden, kulturvärden eller sociala värden. Upplevelsen av skogen
är oerhört viktig för många, och då kan det finnas ett
värde i att bruka skogen försiktigt för att bibehålla
den naturliga skogskänslan och främja avkoppling,
biologisk mångfald och rekreation. Ett annat vanligt
argument är att man inte vill ha kalhyggen för att
man helt enkelt tycker att det är fult – och det kan ju
faktiskt vara ett mål i sig. Som skogsägare har man alla
möjligheter att variera sitt skogsbruk!

ENKÄT

TO

ett nytt bestånd under, och det är också en form av
hyggesfritt skogsbruk.
– Har man ekonomisk avkastning som uteslutande
mål så är inte hyggesfritt att rekommendera. Det finns
risker som lägre tillväxt, att det inte kommer föryngring och att det kostar pengar med fler åtgärder. Men
det kan vara värt det om man har andra mål än bara
ren virkesproduktion.

Hyggesfria skötselsmetoder
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Tema: Hyggesfri skogsskötsel

Guide. Hyggesfritt är ett samlingsnamn för flera metoder som
gör att skogsmarken aldrig blir helt kal. Men vad kan man som
skogsägare uppnå med de olika metoderna? Vi gör här en genomgång av några olika hyggesfria skötselmetoder och vad du kan få ut
av dem – beroende på vad du har för mål med din skog.
Text: Therese Johansson

Blädning

Överhållen skärm

BLÄDNING ÄR KANSKE den form av hyggesfritt skogsbruk som många först tänker på. Vid blädning skapar
eller behåller man en skog där det finns träd i alla storlekar. Metoden går ut på att hugga bort de grövsta och
största träden med ett tidsintervall på mellan cirka 15 och
20 år. När tillräckligt många träd vuxit in i rätt dimension
och volym är det dags att återigen gallra bort de största.
Nya plantor kommer hela tiden upp och tillåts att växa
i de gluggar som skapas. Trädslag som gör sig bäst för
blädning är skuggfördragande träd, vilket i större delen
av Sverige innebär gran, i södra Sverige kan man även
bläda bok. Högt virkesförråd underlättar blädningen. Till
skillnad mot kalavverkning är marken alltid trädbevuxen.
Blädning resulterar dock inte i det man vanligen menar
med rekreationsskog; skogen blir mörk och tämligen
svårframkomlig.

NÄR DET GÄLLER tall och andra ljuskrävande trädslag är

Exempel på mål där metoden kan användas:
Biologisk mångfald och produktion
BLÄDNING KAN VARA ett bra skogsskötselalternativ för

att kombinera bevarande av artmångfald med fortsatt
virkesproduktion. Marken bär hela tiden ett relativt tätt
bestånd av granskog vilket gynnar arter som till exempel
vissa marksvampar, hänglavar, kärlväxter, mossor och
skogsmesar.

BLÄDNINGSBRUK KAN OCKSÅ vara ett sätt att anpassa

skogsskötseln i områden som är viktiga för rennäringen.
Framförallt i hänglavsbärande skogar är det att föredra
framför trakthyggesbruk eftersom en trädkontinuitet
med inslag av äldre träd bibehålls. På vinterbetesmarkerna minskas störningar på marklaven, och snöpackning
uppstår inte i lika stor utsträckning som på kalavverkade
ytor.

det inte helt enkelt att använda sig av hyggesfria metoder
eftersom de kräver mer ljus för att kunna etablera sig.
Med en överhållen skärm vill man skapa en naturlig
föryngring av tall. Man sparar en högskärm vid avverkningen som står kvar 20–40 år, vilket är betydligt längre
än vid traditionellt skärmskogsbruk. Man avvecklar skärmen i flera steg under den perioden. Om metoden kan
kallas för hyggesfri eller inte beror på hur många skärmträd per hektar som lämnas kvar i det nya beståndet.
Exempel på mål där metoden kan användas:
Gynna tallen och bevara naturvärden

MED DENNA METOD blir skogskänslan kvar vilket ofta
upplevs mer positivt än ett kalhygge. Dessutom bibehåller man kontinuiteten av tall och därmed de naturvärden
som är kopplade till tallskog – en viktig livsmiljö för en
mängd olika arter, i synnerhet om tallskogen är äldre och
glesare med gott om död ved och grova träd.

Lübeckmodellen
LÜBECKMODELLEN BESKRIVS SOM det ”naturnära
kontinuitetsskogsbruket”. Den har sitt ursprung i den
tyska staden Lübeck där man bestämde sig för att ställa
om sättet att bruka stadens skogar efter problem med
stormskador och efterföljande insektsangrepp. Modellen
innebär skogsbruk genom plockhuggning, med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och i första hand med
naturlig föryngring. Detta kan med tiden ge en skiktad
skog utan kalhyggen. Enligt Skogsstyrelsen tillämpas
Lübeckmodellen i dag på cirka 400 000 hektar runt om
i världen, varav cirka 20 000 hektar i tyska skogar.

Exempel på mål där metoden kan användas:
Skogsbruk på naturens villkor
FÖRESPRÅKARE FÖR MODELLEN menar att fördelarna
med denna form av skogsbruk är att den på sikt upprätthåller den biologiska mångfalden, ökar kolinlagringen
och i vissa fall är mer lönsamt för skogsbrukaren. Det senare hänger samman med att man skördar timmer med
ett högre kubikmeterpris än massaved. I södra delarna
av landet kan det även handla om timmer av ädellövträd.
Den variationsrika blandskogen blir också tåligare mot
stormar och skogsbränder.
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Vilka mål kan man uppnå
med hyggesfritt skogsbruk?
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* NUVÄRDE ÄR EN BERÄKNING DÄR ALLA FRAMTIDA KOSTNADER OCH
INTÄKTER RÄKNAS TILLBAKA MED RÄNTAN (DISKONTERAS) TILL ETT
STARTLÄGE, SOM KAN VARA FÖRYNGRINGST ILLFÄLLET. SIFFRAN
ANVÄNDS FRAMFÖR ALLT FÖR ATT JÄMFÖRA OLIKA SKOGSSKÖTSEL
ÅTGÄRDER OCH VILKEN AVKASTNING DE GER I FRAMTIDEN.

Tema: Hyggesfri skogsskötsel

NATURKULTUR BESKRIVS SOM ett sätt att kombinera
tillväxt, ett ekonomiskt effektivt skogsbruk och en god
miljöhänsyn. Med ett kontinuerligt uttag ur skogen kan
intäkterna komma att bli jämnare och större genom att
skogsbrukaren kan leverera virke av bättre kvalitet som
ger mer betalt. Kunskapen om hur Naturkultur fungerar
på lång sikt är dock ännu mycket begränsad.

FORSK

Exempel på mål där metoden kan användas:
Optimera nuvärdet av skogen

KO G

att nuvärdet* maximeras för enskilda träd och trädgrupper. Det innebär vanligtvis att man avverkar de mogna
och mest ekonomiskt lönsamma träden men lämnar
kvar halvstora träd. Precis som vid blädning görs därför
mindre avverkningar av träd eller trädgrupper vid flera
upprepade tillfällen. Om det uppstår luckor där ingen naturlig föryngring sker kompenseras det med plantering.

– En hel del viltarter skulle gynnas
av ett hyggesfritt skogsbruk med
en mer enhetlig skogstäckning över
landskapet. Många vilda djur vill inte ge
sig ut på öppna marker, som till exempel
hyggen, utan föredrar en mer sluten eller sammanhängande skogsmiljö. Genom att satsa på hyggesfritt skulle
vissa mål kring biodiversitet och ekosystemtjänster kunna uppfyllas, dessutom är det ju roligt att uppleva ett rikt
och varierat djurliv på sin mark. Dock blir fodermängden
till vilt mindre om hyggen och ungskogar minskar, vilket i
sin tur kan påverka klövviltstammen. Är man som skogsägare jaktintresserad och vill bibehålla foder för viltet kan
man behöva jobba med luckhuggning och lämna större
luckor så att ny vegetation kan växa upp. Är man däremot
intresserad av mångfald i allmänhet är det bättre att ha
en variationsrik skog med mindre luckor och att hålla
skogen sammanhängande i landskapet.

:S

NATURKULTUR GÅR UT på att sköta skogsbeståndet så

FO
TO

Naturkultur

Märtha Wallgren, forskare i
viltekologi på Skogforsk:

L

METODEN MED SMÅ hyggen eller ”gläntor” kan användas
för skogsägare som i högre grad vill bevara skogskänslan
än vid stora hyggen. Avverkning i små luckor har en del
fördelar jämfört med avverkning av utspridda enskilda
träd. Bland annat gynnas föryngringen och planttillväxten, särskilt när ett jämnårigt bestånd ska konverteras till
ett flerskiktat bestånd. Dessutom skapas förutsättningar
även för vissa pionjärträdslag, som till exempel tall och
björk, att bli en del av det nya beståndet, samt att det blir
lättare att planera och utföra avverkningen.

– Har man som mål att öka den
biologiska mångfalden kan hyggesfritt
skogsbruk vara ett bra komplement till
kalhyggesskogsbruk. Det finns arter som kräver stabilitet
och slutna miljöer som missgynnas av hyggen, till
exempel mykorrhizasvampar, en del mossor och lavar,
och vissa fåglar som till exempel svartmes och lavskrika.
Ett annat exempel är knärot – en liten orkidé som nästan
uteslutande finns i äldre skogar och som har små chanser
att överleva en avverkning. Samtidigt finns det många
arter som behöver ljusinsläpp, gamla träd och död ved
för att överleva, därför är det väldigt viktigt att bedriva
naturhänsyn även i ett hyggesfritt skogsbruk. Sett ur ett
biologiskt perspektiv kan blädning eller annan hyggesfri
metod fungera bra eftersom en varierad skog skapas med
ett konstant skogstäcke. Detta gör att det finns ett större
utbud av livsmiljöer att tillgå på landskapsnivå, vilket
bidrar till att fler arter kan överleva i skogarna.
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Exempel på mål där metoden kan användas:
Bevarad skogskänsla och naturlig föryngring

Y S V ENNÅ S -

kas i mindre luckor eller korridorer. Syftet är att skapa
bättre förutsättningar för mer ljuskrävande trädslag utan
att ta upp stora hyggen. Luckans storlek beror på hur
skogen ser ut och hur mycket ljus man vill ha på marken,
men en luckstorlek på 20–50 meter i diameter är vanligast. Skogen närmast luckan glesas ut något. I takt med
att den nya skogen växer upp så utvidgar man luckorna
tills man har gått igenom hela skogen.
I luckorna kan klena träd och plantor lämnas, tillsammans med enstaka träd som bedöms som mest stormfasta. Ju större luckor man tar upp desto större möjlighet att
man får föryngring av ljusälskande trädslag som tall och
lövträd. Efter 3–4 huggningar och 20–30 år beräknas hela
beståndet ha behandlats.

:
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LUCKHUGGNING ÄR EN skötselmetod där skogen avver-
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Luckhuggning

Lena Gustafsson, professor
emeritus i naturvårdsbiologi
på institutionen för
ekologi vid SLU:

Hyggesfria skötselmetoder har blivit mer vanligt förekommande i
kommunalt ägda skogar. Flera kommuner som Skogsvärden har talat med
använder hyggesfria metoder som ett sätt att komplettera verktygslådan
för att förstärka upplevelsevärden och öka den biologiska mångfalden.
Text: Malin von Essen

Svenska kommuner om hyggesfritt skogsbruk

Tema: Hyggesfri skogsskötsel
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”Metoderna är
avgörande för oss”
har framför allt tätortsnära
skogar och bedriver ett skogsbruk som bland annat
ska skapa förutsättningar för friluftslivet. Pia Sundvall,
som är skogsförvaltare och fritidsutvecklare, berättar bland annat att landskapet runt om kommunens
skogar består av en stor andel avverkningsmogen skog,
vilket kommunen kommer att behöva ta stor hänsyn
till.
– Givet att de flesta markägarna runt omkring
sköter sina skogar med ekonomiska mål, så kommer
landskapet att förändras mycket inom 10–20 år. De
hyggesfria metoderna är därför avgörande för oss,
säger Pia Sundvall och fortsätter:
– Om vi bara bedriver trakthyggesbruk kommer
vissa barn att växa upp med nästan bara ungskog och
andra med pelarsalar. Vi behöver vassare verktyg för
att kunna skapa en långsiktig landskapsbild till gagn
för kommunmedborgarna.

GÄLLIVARE KOMMUN

ULRICEHAMNS KOMMUN tog, med hjälp av Skogssällskapet, fram en skogsstrategi 2018 som är politiskt
antagen i kommunen. Resultatet blev att kommunens
skogar delades in i tre olika zoner: 1. Tätortsnära skog
där hyggesfritt definieras som en användbar metod. 2.
Produktionsskog som ligger längre bort från bebyggelse och som brukas med trakthyggesbruk. 3. Lassalyckan, ett rekreationsområde med välkänd världscupbana
för längskidåkning där en stor del av kommunens

produktionsskog är belägen. Där har kommunen bestämt att hyggena får vara max en hektar, att omloppstiderna ska förlängas så att andelen äldre skog ökar i
landskapet, att lövträd ska gynnas och att hyggen ska
vara anpassade till naturens linjer och inte får ligga
intill varandra.
Peter Kinde, landskapsingenjör och parkchef på
Ulricehamns kommun, tycker att det är en ganska stor
utmaning att göra avvägningar mellan olika idrottsoch friluftsintressen i Lassalyckan.
– Medborgare som har Lassalyckan som sin svamp
skog gillar inte asfalterade rullskidbanor och mountain
bikespår. Det blir krock mellan intressen snarare än en
fråga om hur man ska sköta skogen, säger han.
I JÖNKÖPINGS KOMMUN är tanken liksom i många
andra kommuner, att de hyggesfria metoderna ska
förstärka rekreationsvärden och biologisk mångfald.
Skogsförvaltare Joakim Frick berättar att kommunen
vill undvika trakthyggen på hela skogsmarksarealen
och att luckhuggning, blädning och olika typer av
skärmställningar ingår i verktygslådan. En tydlig ambition är att öka variationen när det gäller slutenhet och
trädslag.
– Det svåra är att få till åtgärder utan att det syns
att man har varit där, att undvika spårbildning.
Kostnaderna för de hyggesfria metoderna är också en
utmaning, säger han.

SKOGSVÄRDEN 3–2020

Läs mer
om Haninge kommuns
hyggesfria skogsbruk på
skogssallskapet.se

satsar stort på hyggesfria metoder.
Skogsförvaltaren Stefan Wernersson lyfter bland annat
fram möjligheten att sprida risken för skador genom
ökad variation av trädslag och färre monokulturer. En
utmaning är kunskapsläget, menar han.
– Vi vet för lite om hyggesfritt i dagsläget. Vi är så
inkörda på trakthyggesbruk och måste uppfinna hjulet
själva. Det är svårt att veta hur ett litet träd svarar på
en viss åtgärd. Och det kan också vara svårt att få rätt
maskin på rätt plats och lyckas förklara för maskinentreprenören hur man har tänkt att det ska se ut efteråt.

MOTALA KOMMUN

har fattat ett politiskt beslut om
att inrikta skogsskötseln på hyggesfritt skogsbruk.
David Eiderbrant, skogsförvaltare på Skogssällskapet,
är arkitekten bakom ett relativt storskaligt försök där
syftet är att hitta former för kommunens hyggesfria
brukande.
– Målet är att förstärka upplevelsevärdena och kunHANINGE KOMMUN
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na bedriva ett hyggligt kostnadseffektivt skogsbruk,
säger han.
Försöket testar fyra olika inriktningar på hyggesfritt
skogsbruk: 1. luckhuggning i gammal tallskog, 2. återföring av granskog till lövskog i kulturlandskapet
(i Haninge kallas insatsen ”Backa bandet”), 3. lövskärm ur granskog och 4. stamvis blädning i äldre
granskog på bördig, relativt fuktig mark.
David Eiderbrant tror att Haninge kommun med
en sådan inriktning kommer att kunna nå sina mål.
Virkesintäkterna blir lite lägre än vid vanligt trakthyggesbruk, men å andra sidan sjunker föryngringskostnaderna tack vare en stor andel naturlig föryngring. Det
blir dock mycket viktigt att säkerställa föryngringarnas
kvalitet.
– Det bör stå i skogsbruksplanen att föryngringarna ska inventeras efter 3 och 6 år. Vi måste verkligen
säkerställa att det här fungerar så att skogarna inte blir
”gröna lögner”*.

FOTO: DAVID EIDERBR ANT

* ”GRÖNA LÖGNER” VAR EN
BETECKNING FÖR MYCKET
GLESA OCH LÅGPRODUKTIVA RESTBESTÅND SOM
UPPKOM I SVENSK SKOG
EFTER 1800-TALETS SÅ
KALLADE DIMENSIONS
AVVERKNINGAR DÄR ALLT
BRUKBART VIRKE TOGS
UT OCH NATURLIG
FÖRYNGRING UTEBLEV.
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Pia Sundvall, skogsförvaltare i Gällivare kommun

Tema: Hyggesfri skogsskötsel

”Om vi bara bedriver trakthyggesbruk
kommer vissa barn att växa upp med nästan
bara ungskog och andra med pelarsalar.
Vi behöver vassare verktyg.”

I ett av Haninge
kommuns fyra
hyggesfria teman,
”Lövskärm ur
granskog”, är målet
att skapa blandskog
med gran och löv.
Här ett exempel
med ovanligt
mycket löv.

Tema: Hyggesfri skogsskötsel
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”Det som
är vackert
är ofta bra”
Det ska vara en berikande upplevelse att vistas i skogen
– det menar Lars Friberg som förvaltar skogen som
tillhör Brevik gård på Värmdö. För honom är hyggesfria
metoder en självklarhet där det lämpar sig, inte minst
för att skapa vackra miljöer och jaktvänliga marker.
Text: Malin Letser Foto: Felicia Yllenius

ovanligt varm sensommardag i mitten
av augusti när Skogsvärden besöker Brevik gård på
Värmdö utanför Stockholm. Lars Friberg tar emot för
att visa oss runt i skogarna. I snart 20 år har han varit
anställd av markägaren på Brevik gård, en långvarigt
framgångsrik industriföretagarfamilj, för att ta hand
om skogen som tillhör gården. Han berättar att det
har varit mycket liv och rörelse i området de senaste
veckorna, men nu när semestern går mot sitt slut
börjar det lugna ner sig så smått.
– Det finns gott om parkeringar här i trakterna och
eftersom delar av Värmdöleden går här så brukar det
alltid vara mycket folk i omlopp, förklarar han.
På plats i dag är även skogsförvaltaren David
Eiderbrant från Skogssällskapet. Han har ända sedan
2002 fungerat som resurs och bollplank i allt som rör
förvaltningen av skogen på Brevik.
– Den som är intresserad av naturvård i skogsbruket
hittar en förebild här på Brevik, säger han.
Totalt är det 750 hektar skogsmark som tillhör Brevik gård och Lars Friberg förklarar att det är en ganska
typisk skärgårdsskog med mycket hällmark, svackor

DET ÄR EN

med blöta surdråg och småbruten mark med ”kjusor”
– skärgårdsdialekt för smala åkrar, insprängda mellan
magra klippor.
– Det är väl inte de bästa förutsättningarna för att
skapa hög virkesproduktion och värdemaximering,
men det är heller inte målet för markägaren. Mitt
uppdrag är att sköta skogen så att det skapas fina
naturvärden och bra jakt men också så att skogen ger
viss avkastning ekonomiskt. Det ska vara en upplevelse att vistas här, säger Lars Friberg.
ATT ANVÄNDA SIG av hyggesfria metoder har aldrig
varit ett uttalat mål eller medel på Brevik gård. Lars
Friberg har fria händer att sköta skogen på det sätt
som lämpar sig bäst utifrån variationen i naturen. På
vissa områden, där det passar, har han skapat traditionella hyggen men på många andra platser har han
istället valt att jobba hyggesfritt, både genom blädning
och luckhuggning samt genom att skapa skärmar. Vad
som dock är ganska utmärkande med Lars Fribergs
skötselmetoder är att han både använder sig av
motorsåg och av maskin.

Lars Friberg förvaltar
den 750 hektar stora
skogsmarken som
tillhör Brevik gård
på Värmdö. Här
tillsammans med
Skogssällskapets
skogsförvaltare
David Eiderbrant.
SKOGSVÄRDEN 3–2020
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Intill sjön står en tall
som Lars Friberg
uppskattar är cirka
300 år gammal.
HAN TAR OSS runt i skogen för att visa olika exempel
på hur han jobbar. Den första platsen är en slänt som
ligger precis intill grusvägen som leder in mot Brevik
gård och som har fått namnet Sjöbacken eftersom den
ligger intill sjön. I det här området har Lars Friberg
huggit för hand med motorsåg i olika omgångar och i
dag finns det träd i flera olika åldersklasser här. Det är
allt ifrån ungtallar till riktigt gamla tallar som är flera
hundra år gamla. Det är ljust och luftigt att promenera
mellan de stora tallarna och utsikten i slänten ner mot
sjön är svårslagen.
– Det är ungefär fyra olika åldersklasser här. Jag har
även sparat en del rönn och asp för viltet. Drivkraften
för att jobba hyggesfritt här har främst varit upplevelsen, det ska vara vackra omgivningar in mot gården,
säger Lars Friberg.

tittar på är också hugget med
motorsåg. Den här skogen ligger några kilometer in på
grusvägen, förbi gården. Här är det typisk skärgårdsskog med mycket hällar och lite jord emellan där det
växer skog. Det är en småbruten terräng med mycket
berg vilket gör att det inte går att sätta några plantor.
Områdets svåra terräng gör att det inte går att köra

NÄSTA OMRÅDE VI

med skördare här. Istället har Lars Friberg jobbat
med motorsågen, sått en del samt skapat luckor för
självföryngring. Även här har han lämnat en hel del
löv för viltet. Platsen är vacker med träd i många
olika åldersklasser samt vackra hällar med ljung.
– Utmaningen med att jobba på det här viset med
luckhuggning är att hitta en bra balans i hur mycket
ljus som når marken. Blir det för lite ljus är det bara
gran som kan växa, men blir det för mycket ljus är
risken stor att gräset hinner före plantorna, säger
Lars Friberg.
platsen vi besöker, Morskogen, är det
mer skog och mäktigare jorddjup, och här har Lars
Friberg låtit gallra med maskin. Han berättar att det
för 150 år sedan nästan inte fanns någon skog alls
här, det var mest ängar. Men i dag är det en vacker
barrskog med både gran och tall i olika åldersklasser.
Här har Lars Friberg glesat ut stegvis och skapat så
kallade granskärmar som skyddar varandra och ger
plats för nya träd att växa.
– Det har blivit en väldigt lyckad föryngring här,
det är en massa plantor som har tagit sig upp, säger
han.

PÅ DEN TREDJE
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En av fördelarna med
att använda sig av
hyggesfria metoder
är att det skapar
goda jaktmarker.

”Det främsta motivet i allt jag gör är att bevara
skogskänslan och skapa goda förutsättningar
för viltet. Dessutom är det oftast så att det som
är vackert också är bra utifrån ett naturvårds
perspektiv. Det går hand i hand.”
Lars Friberg

MOTIVEN TILL DE hyggesfria metoderna som Lars
Friberg använder sig av är olika från fall till fall. Nere
vid sjön har det främst handlat om att skapa en vacker
plats, även om det inte har varit ekonomiskt effektivt.
I Morskogen har det å andra sidan varit mest ekonomiskt att föryngra med skärmar.
– Det främsta motivet i allt jag gör är att bevara
skogskänslan och skapa goda förutsättningar för viltet.
Dessutom är det oftast så att det som är vackert också
är bra utifrån ett naturvårdsperspektiv. Det går hand i
hand, säger han.

SKOGSVÄRDEN 3–2020

DAVID EIDERBRANT PÅ Skogssällskapet tycker att det
som gör Brevik unikt är Lars Fribergs sätt att jobba
med manuell huggning där det passar bättre än skördare och att på så sätt skapa variation över ett större
område under en längre tid.

Vad tycker du att andra skogsägare kan lära och
inspireras av på Brevik gård?

– Upplevelsen av att genom varierad skötsel få en
mer personlig prägel på sin skog. Det kan göras även
på mindre ytor men ha stor effekt på både kort och
lång sikt, säger David Eiderbrant.

För att möta en oviss framtid kring den närliggande staden
behövdes ett nytänk i skogsbruket – lösningen blev hyggesfria
skötselmetoder. Sebastian Sohlberg driver gården Malmgård
Sjundeå i Finland och ser hyggesfritt som ett sätt att bruka
skogen långsiktigt, diversifiera och sprida riskerna.

Tema: Hyggesfri skogsskötsel
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Text: Therese Johansson

”Hyggesfritt ger
större flexibilitet
och mångsidighet”
SEBASTIAN SOHLBERG DRIVER tillsammans med sin
familj gården Malmgård Sjundeå på cirka 700 hektar,
fyra mil väster om Helsingfors. Skogsbruket innefattar
flera olika miljöer, allt från myrmark till urbant skogsbruk intill stadsmiljö. Och det är just det tätortsnära
läget på en av fastigheterna som gjorde att familjen
bestämde sig för att prova på hyggesfritt.
– Då en av våra skogsfastigheter ligger så pass nära
Esbo, en stad som kommer att växa mycket på sikt,
sökte vi ett alternativ till traditionell slutavverkning.
Läget är ovisst, vi vet inte när och hur staden kommer att exploatera skogsmarken – men vi vet att det
kommer att ske. Vi kommer att stycka av och sälja
tomter längre fram, därför vill vi bibehålla miljön så
mycket som möjligt men samtidigt ha ett ekonomiskt
skogsbruk under tiden. Redan för 30 år sedan gjordes
bedömningen att man inte skulle kunna slutföra en
omloppstid och göra en slutavverkning i och med den
osäkra utvecklingen, därför har skogen fått vara relativt ifred. Detta har bidragit till en skiktad skog med
varierande trädslag, vilket ger goda förutsättningar för
att börja med hyggesfritt.

samarbetspartner har
Sebastian Sohlberg, efter att ha sett detaljplanen för
stadens exploatering, kunnat planera avverkningen så
att hänsyn tas till framtida behov av tomter, vägar och
andra samhällsfunktioner.
– Vi ville ha en skog som är attraktiv ur ett tomtplaneringsperspektiv när det väl blir dags för försäljning,
men samtidigt inte lämna oskäligt mycket virke i
skogen. Genom noggranna avverkningsplaner har vi
kunnat spara träd som kan vara till nytta för framtida
tomter, och avverka mer på platser där vägar kommer

MED SKOGSSÄLLSKAPET SOM
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att dras och där det ska byggas höghus. I skogspartier
som sannolikt ska bli parkområde har vi avverkat
enskilda ekonomiskt värdefulla träd och sparat en
mångsidig undervegetation.
Vilka fördelar ser du med hyggesfritt skogsbruk?

– Hyggesfri skogsskötsel ger dig möjligheten att
tänka mer långsiktigt än bara en omloppstid. Du får
en mer varierad skog som står emot stormar och skadedjur bättre, kan ha ett jämnare uttag ur skogen och
ett mer diversifierat virkessortiment. Dessutom slipper du stora kalavverkningskostnader samtidigt som
du skapar mervärden vad gäller biologisk mångfald,
säger Sebastian Sohlberg och fortsätter:
– Du får helt enkelt en större flexibilitet och
mångsidighet. Med ett trakthyggesbruk blir du mer
låst. En kalavverkning ger en stor intäkt och är väldigt
förutsägbar vad gäller virkesutfall, men bunden till
en viss tidpunkt som man inte kan kontrollera. Med
hyggesfritt kan du hoppa över en huggning om det
är ekonomiskt intressant att spara, eller avverka mer
om det finns en efterfrågan på ett visst trädslag på
marknaden.

”Den allmänna debatten
kring hyggesfritt tenderar
ofta att bli väldigt svartvit
och polariserad.”
Sebastian Sohlberg
SKOGSVÄRDEN 3–2020

FUNDERA PÅ I VILKET SKEDE din fastighet är. Har du precis
underröjt för en andra gallring har du inte de bästa förutsättningarna för hyggesfritt. Detsamma gäller om du bara har några år kvar
till slutavverkning, med ett helt likåldrigt bestånd utan underväxt.
Hyggesfritt kräver långsiktig planering.
DET ÄR LÄTT ATT TAPPA FOKUS. En kraftig röjning i fel läge och
du är tillbaka på ruta ett, med en ekonomisk förlust i bagaget. Det
gäller att applicera tankar och målsättningar hos alla berörda för att
det ska fungera – allt från medarbetare till inhyrda skogsentreprenörer. Och målen måste finnas som en ledstjärna från generation till
generation.
VAR BEREDD PÅ att det krävs tid, intresse och kunskap för att
lyckas med hyggesfritt. Du måste vara redo att tänka om och tänka
långsiktigt.

”Vi har använt en mosaik av åtgärder ”
Kommentar från Aki Mattila,
förvaltare på Skogssällskapet Finland
”Vi har använt en mosaik av åtgärder och jobbat ganska brett med
olika sorters hyggesfria metoder. Bland annat har vi använt luckhuggning med högst 0,3 hektar öppningar och plockhuggning. Vi
har kvalitetsgallrat för att ta ut stora ekonomiskt värdefulla träd och
ge plats för mindre träd att utvecklas. Målet har varit att maximera
timmerandelen i uttaget. Min roll har bland annat varit att planera
åtgärder, sköta tillstånden, konkurrensutsätta virkesförsäljningen
och fixa duktiga entreprenörer för avverkning och utkörning. Det
sistnämnda har kanske varit extra viktigt då en förutsättning för att
lyckas med hyggesfritt är att alla entreprenörer har kunskapen och
motivationen som krävs.
Vi har fått väldigt bra feedback både från grannar och folk som rör
sig i området. De har tyckt att vi har värnat om landskapsbilden och
rekreationsaspekten genom ett bevarande av skogskänslan och områdets vandringsstigar. Även från myndighetshåll har vi fått positiva
reaktioner – Finlands skogsmyndighet Skogscentralen har till och
med gjort det till ett exempelområde för kontinuitetsskogsbruk.”
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tagit hjälp av Skogssällskapet för att konkretisera sina mål för den tätortsnära
skogsfastigheten. Han beskriver det som ett samarbete
där initiativet finns hos Skogssällskapet men där det är
han som skogsägare som sätter målen.
– Skogssällskapet kommer i första hand med förslag
på målsättningar som jag kan bearbeta och baka in i
mina egna mål och tankegångar. Vi har specificerat
både mjuka och hårda mål som tillfredsställer såväl fritidsintressen som behov av ekonomisk avkastning, och
innefattar allt från biodiversitet till jakt och parkskog.
En helhet på vår fastighet helt enkelt. Tillsammans gör
vi det bästa för skogen och kommande generationer.

SEBASTIAN SOHLBERG HAR

FÖR EN KONTINUERLIG DISKUSSION om din skogs tillstånd och
vilka metoder som kan passa – följ med i utvecklingen och fundera
fördomsfritt kring alternativ. Genom att noga väga in skogens
förutsättningar har du större möjlighet att ta rätt beslut både nu
och i framtiden.

Tema: Hyggesfri skogsskötsel

att hyggesfritt inte är en
patentlösning på skogsbruk i allmänhet, utan att det
krävs tid, intresse och kunskap för att lyckas uppnå
sina mål och få ekonomi i det hela.
– Den allmänna debatten kring hyggesfritt tenderar
ofta att bli väldigt svartvit och polariserad. För mig är
hyggesfritt mångfacetterat, som det mesta är om man
sätter sig in i saker. Hyggesfria metoder går i de flesta
situationer att tillämpa om man är redo att tänka om
och vara långsiktig – men det kräver mycket kunskap
och att man i hela kedjan är medveten om målsättningen. Då kan det ha både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

HAN UNDERSTRYKER DOCK

Sugen på hyggesfritt?
4 tips från Sebastian Sohlberg

Fastigheten i Floda

Tema: Hyggesfri skogsskötsel
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A REAL: 2 000 hektar, varav
1 700 hektar skogsmark.
K
 OMMUN: Lerum.
I SKOGSSÄLLSKAPETS ÄGO
SEDAN: 1940-talet.

På naturvårdsorganisationernas yta har en kombination av luckhuggning och höggallring använts.

Tre varianter av

tjäderanpassat
skogsbruk
Tre perspektiv – tre modeller. När skogen som tillhör Skogssällskapets
fastighet i Floda skulle avverkas bjöd man in Skogsstyrelsen och
naturvårdsorganisationer för att tillsammans testa olika sätt att
avverka skogen och samtidigt ta hänsyn till tjädern.
Text: Elsa Sjögren Foto: Ulrika Lagerlöf
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de olika avverkningsmodellerna
i skogen i Floda har Sebastian Backlund lämnat ifrån
sig uppdraget som skogsförvaltare. Han har besökt
skogen några gånger för att följa upp hur det går med
föryngringen – den ser ut att ha tagit sig. Skogssällskapet har valt att ta mer långtgående hänsyn i området
kring tjäderspelsplatsen än vad som krävs enligt lag.
Enligt artskyddsförordningen måste markägaren
bedriva anpassad skötsel inom 500 meter från tjäderspelsplatsen, men Skogssällskapet har valt att bedriva
anpassad skötsel inom 1 000 meter.
– Det är inget krav, men i det här fallet gör vi det
för att vi tycker att det är lämpligt.

SEDAN TESTET MED

Sebastian Backlund, produktions- och virkesansvarig
på Skogssällskapet
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”Det handlar om att gynna
tjädern så att det inte är helt
kalt utan finns skog kvar
efter avverkningen.”

Tema: Hyggesfri skogsskötsel
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S

ytan, som planerades av Skogssällskapet, fokuserade man på att glesa ut överallt och bilda
en tät skärm av tall som ska ge en naturlig föryngring.
– Det handlar om att gynna tjädern så att det inte är
helt kalt utan finns skog kvar efter avverkningen. Det
ska finnas gles skog kvar, och tjädern tycker om tall.

PÅ DEN TREDJE

TO

DEN FÖRSTA YTAN, den närmast tjäderspelsplatsen,
planerades av naturvårdsorganisationerna Sveriges
Ornitologiska Förening (SOF), Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner. De använde sig av en kombination av luckhuggning och höggallring och högg fram
en basväg med mindre luckor runtom. Man ville ge en
föryngring av både gran och tall samt gynna blåbärsriset för att skapa bra förutsättningar för kycklingarna.
På Skogsstyrelsens yta lämnade man en gles
fröträdsställning med tall som ska sprida frön och ge
upphov till naturlig föryngring samt grupper av träd
som förblev orörda. Skogsstyrelsen kom med instruktioner om att spara ett visst antal stammar per hektar,
kjolgranar och undervegetation. Genomförandet
anpassades sedan något efter de förutsättningar som
fanns i skogen.

och de tre olika
avverkningsmodellerna avslutades med en exkursion
2017. Då lyfte Skogssällskapet bland annat frågan om
ekonomi och vad det faktiskt kostar för markägare att
anpassa sitt skogsbruk efter tjädern. Något som enligt Skogssällskapets beräkningar kan få stora
ekonomiska konsekvenser.
– Det är en fråga som handlar om att
skogsägares rätt att avverka sin skog begränsas. Det har varit ett hett ämne. Du
har naturvård och biologisk mångfald
å ena sidan och å andra sidan inskränkt
äganderätt och ekonomiska konsekvenser för den enskilde, säger Sebastian
Backlund.

PROJEKTET MED DEMOOMRÅDET

TO : M OS T PH O

träff med Skogsstyrelsen och flera naturvårdsorganisationer för att diskutera hur man kunde avverka skogen samtidigt som
man skyddade och tog hänsyn till tjädern. Under mötet
föddes idén om att skapa ett demoområde där de olika
aktörerna fick planera avverkningen av varsin yta.
– På en yta högg vi enligt Skogsstyrelsens instruktion, på en yta markerade naturvårdsorganisationerna
upp hur de ville ha det och så högg vi därefter, och på
en yta gjorde vi på Skogssällskapet vår version. Det gav
tre olika varianter av skogsbruk anpassat för tjädern
att titta på.

SKOGSSÄLLSKAPET ORDNADE EN

Så vi sparade mycket tall, vi sparade även skog runt
bäckar och lämnade ”kjolgranar” med grenar ner till
marken som tjädern gillar att gömma sig under.

FO

TJÄDERN HAR LÄNGE varit ämne för debatt inom
svenskt skogsbruk, och i minst ett fall har den gett
upphov till ett test av hyggesfria metoder. När Skogssällskapet 2014 lämnade in en avverkningsanmälan
för en fastighet i Floda utanför Göteborg uppmärksammades det att skogen var en tjäderspelsplats.
Lösningen blev en något okonventionell avverkning
med tre olika varianter av hyggesfria skötselmodeller.
Sebastian Backlund, som i dag är produktionsoch virkesansvarig för Skogssällskapet i
västra Götaland, var vid tidpunkten
skogsförvaltare för den 2 000 hektar
stora fastigheten.
– Naturvårdsorganisationer såg vår
avverkningsanmälan och hörde av sig
till oss. De menade att det krävdes
extra hänsyn då området är en tjäderspelplats. Tjädern finns här men den är
inte lika vanlig som i de norra delarna av
landet. Även Skogsstyrelsen reagerade på att
det var en tjäderspelsplats, säger Sebastian Backlund.

Välkommen till
en grönare bank
Skogen är en värdefull resurs som råvara för virke,
papper och energi. Men den är också viktig för miljön,
våra fritidsaktiviteter och den biologiska mångfalden.
Skogens olika roller gör att skötseln och förvaltningen
kan vara en utmaning för dig som ägare.
Våra experter inom skog, ekonomi och juridik
finns här när du behöver oss. Vi hjälper dig med
investeringar, generationsskiften och andra frågor
som är viktiga för dig, din familj och ditt företag.
Hör gärna av dig så går vi tillsammans igenom hur vi
som bank kan hjälpa dig framåt. Du når Joakim Larsson,
ansvarig för skog och lantbruk, på telefon 070-739 10 87
eller joakim.larsson@seb.se

Skog – ett värdefullt
ägoslag på lång sikt
Hur står sig egentligen skogsägande
i relation till andra typer av äganden
– som aktier och obligationer?
För att reda ut den här frågan bjöd
Skogssällskapet, tillsammans med
SEB, in till ett välbesökt onlineseminarium i början av juni.
Text: Ulrika Lagerlöf

lägst totalavkastning – har samtidigt en
mycket låg risk. Skogsägandet hamnar i
mitten på både avkastning och risk. Därmed, menar Joakim Larsson, kan skog vara
en god investering för den som äger aktier,
och vill bredda sin portfölj.
– Vi har tittat på hur man kan diversifiera sin portfölj med hjälp av
skogsägande. Genom att plocka
bort en del av aktieägandet
och istället investera i skogsägande, fick man en betydligt
bättre balans mellan avkastning
och risktagande, berättar Joakim
Larsson.
Carl Kling.

EN KLAR BILD över exakt hur stor avkastning ens skogsfastighet kan ge är något
som Skogssällskapets Skogsstrategi visar.
En skogsstrategi är en simulering av skogen på lång sikt, och visar bland annat hur
avkastningen kommer se ut, både i närtid
och längre fram i tiden.
– Många av våra kunder blir
förvånade när de får sin skogsstrategi, eftersom det ofta
visar sig att det går att öka
avkastningen, och samtidigt
bedriva ett långsiktigt hållbart
skogsbruk, berättar Carl Kling,
investerings- och fastighetschef
FOTO: ULRIK A L AGERLÖF
på Skogssällskapet.
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SKOGSSTRATEGIN VISAR VILKA långsiktiga
konsekvenser skogsskötseln får för avverkningsnivåer och kassaflöden, och ingår
som en del i Skogssällskapets skogsförvaltning. För den som är inne på att köpa
skog kan man istället använda sig av en
Skogsprognos, för att visa vilka intäktsflöden skogen kan ge på 50 års sikt.
– Vi hjälper våra kunder, både de som
redan äger skog och de som står i begrepp
att köpa skog, att få ett bra underlag inför
samtalet med banken. Då blir det betydligt
enklare att få till en bra diskussion om
amorteringsnivåer och räntor, något som
vi vet att banken också sätter stort värde
på, säger Carl Kling.

Skog som ägoslag

FÖR DEN SOM vill investera i skog i dag
finns det flera alternativ. Förutom möjligheten att köpa en skogsfastighet finns internationella fonder som är helt inriktade
på skogsmark. Du kan också köpa aktier i
skogsägande industriföretag, och på så sätt
bli ”ägare” till en bit skog. Men för de flesEN STYRKA MED att äga skog är
ta som drömmer om att äga skog är det en
långsiktigheten, menar Joakim Larsson.
egen skogsfastighet som lockar. Samtidigt
– Det är ju ett tillgångsslag som aldrig
kan det vara svårt att veta vad man kan
förbrukas. Rätt hanterad så kan du plocka
förvänta sig av en sådan investering.
avkastning från en skogsfastighet under
För att reda ut den här frågan har SEB
väldigt lång tid – över flera generationer.
tagit fram statistik och jämfört olika typer
Vi kan nyttja den för avkastning, vi kan anav ägoslag under perioden 1996 till
vända den som en del i pensionsförsäk2019.
ringen. Dessutom är skattereglerna
– Vi har jämfört skogsägande
för skogsägare gynnsamma.
med svenska aktier, bostadsDet är också en stabil tillgång,
rätter i Stockholm, europeiska
även om den inte ger lika hög
företagskrediter och svenska
likviditet som ett aktieägande.
statsobligationer, berättar
– Om du vill realisera din skog
Joakim Larsson, som är ansvarig
så är det en process innan du har
för skogs- och lantbruksfrågor Joakim Larsson.
riggat för försäljning, fått ut den
på SEB.
på marknaden och kan hitta en
köpare. Så det är en begränsning
när det kommer till likviditeten.
FÖR BOSTADSRÄTTERNA RÄKNADES enbart
Om du behöver belåna din skogsfastigvärdeförändringen med, och alltså ingen
het är det viktigt att veta vilken avkastning
direktavkastning från hyror. För skogsfastdu kan förvänta dig kommande år.
igheterna räknades det med en direktav– Avkastningen ligger oftast någonstans
kastning på 2,5 % per år. För alla tillgångmellan två och fyra procent. Det finns
arna i jämförelsen har direktavkastningen
fastigheter som har en högre avkastning,
återinvesterats, och alltså inte plockats ut.
och det finns också saker man kan
I totalavkastning ligger aktierna i topp
göra för att öka avkastningen
för perioden, följt av bostadsrätterna och
på fastigheten.
sedan skogsfastigheterna. Sist kommer
krediter och obligationer. Men när avkastningen vägs samman med den risk som
ägoslaget innebär så ser bilden annorlunda
ut. Aktier ger visserligen den bästa totalavkastningen, men har betydligt högre risk
än något av de andra ägoslagen. Företagskrediter och statsobligationer – som hade

Aktuell forskning
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”Den här forskningen
visar att skogsägare
kan plantera på ett
sätt som underlättar
skogsskötseln”

Vad handlar din forskning om?

Hallå där ...
… Mostarin Ara, som är en
av sex doktorander inom
forskningsprogrammet
FRAS (Framtidens Skogs
skötsel i södra Sverige)
som Skogssällskapet är
med och finansierar.
I sin studie undersöker
hon olika typer av förband
vid skogsplantering och
dess effekt på skogsproduktionen.
Text: Elsa Sjögren

– Jag driver flera mindre projekt i min
forskning där ett av dem handlar om planteringsmönster. I Sverige planterar man
traditionellt skog i ett kvadratförband med
2x2 meters avstånd mellan träden. Med
det här mönstret kan det vara svårt att
välja en passande plats, och möjligheterna
för maskinarbete är begränsade. Men det
finns alternativa planteringsmönster, så
som rektangulära. Med ett rektangulärt
förband har du större flexibilitet och kan
själv bestämma avståndet mellan träden.
Tanken med det rektangulära mönstret
är att du på samma area, och med samma
antal träd, kan ändra avståndet mellan
träden som planteras. På så sätt kan du ta
hänsyn till mark med mycket sten och du
kan skapa korridorer för maskiner. Trots
att rektangulära förband har flera fördelar
är kvadratförband standard, och många
menar att det rektangulära mönstret ger
lägre produktion, något som det saknas
vetenskapliga belägg för. I det här projektet undersöker jag, tillsammans med min
grupp, vad olika planteringsmönster ger
för effekt på produktion och virkeskvalitet

i svenska barrskogar. Vi har utfört studien
på tall- och granbestånd och fann ingen
skillnad i vare sig produktion eller virkeskvalitet mellan de olika typerna av förband.
Varför är den här forskningen viktig?

– Insikten att planteringsmönster inte
har någon effekt på produktion eller virkes
kvalitet i svenska barrskogar är den här studiens viktigaste budskap. Det här innebär
att vi kan ha mycket större flexibilitet när
det kommer till plantavstånd, utan att göra
avkall på produktionen. Det är något som
man tidigare inte har trott var möjligt.
På vilket sätt kan forskningen komma till
nytta för skogsägare?

– Med de traditionella kvadratförbanden
var skogsägare begränsade i hur de kunde
plantera ny skog. Den här forskningen
visar att skogsägare kan plantera på ett sätt
som underlättar skogsskötseln och kan
minska risken för skador på träden under
selektiv gallring. Med ett rektangulärt
mönster är det enklare att komma in med
maskiner, något som i planterad skog är
viktigt bland annat för att kunna gödsla.
SKOGSVÄRDEN 3–2020

Virkeskrönika
Pontus Larsson, produktions- och virkeschef på Skogssällskapet

Läget ser osäkert ut

V

FOTO: FELICIA YLLENIUS

ganska osäkert ut för hösten. Starka flöden av massaved
och ett tryckande flöde från skogen kommer att påverka den skogliga aktiviteten framförallt när det gäller åtgärder som medför större andel massaved, då
det är utmanande med avsättningen av dessa sortiment.

LÄGET SER ALLTSÅ

25

SKOGSVÄRDEN 3–2020

norra Götaland är det i hög grad fokus på att avverka
barkborreskadad skog. Angreppen fortsätter – trots att vädret hjälpt till med
en sval juli. Att augusti blev varmare än normalt gjorde att aktiviteten hos
barkborrarna ökade igen, och man har sett en andra svärmning på många håll.
Hur omfattande den blir, och vilka konsekvenser det får för virkesmarknaden,
återstår att se.
Barkborreavverkningarna bidrar till en ökad andel bränsleved och även
massaved på marknaden. Lagren är redan höga, samtidigt som det är viktigt
att avverka snabbt för att rädda virkesvärden. Men det höga utbudet skapar
stora utmaningar i avsättningen. Inom massavedsindustrin har det varit produktionsstörningar följt av planerade underhållsstopp vilket ytterligare bidrar
till en utmanande situation, där man framförallt inom pappersindustrin ser
konsekvenser av coronakrisen. Ett tydligt exempel är SCA:s beslut att lägga
ned papperstillverkningen i Ortviken. De starka flödena av massaved påverkar
avverkningstakten då det är en obalans med stark efterfrågan på timmer men
svag efterfrågan och stora lager av massaved. Dessutom är det svalt intresse i
detta marknadsläge att ta hand om de torra träd som faller ut vid avverkningar av barkborreskadad skog.
En naturlig följd har blivit att priserna sänks. Bland annat sänkte Södra
priset i juli månad med 25 kronor/m3fub på barrmassaved och 40 kronor/
m3fub på energived, som en konsekvens av det stora utbudet och de höga
lagernivåerna på dessa sortiment.
I MELLANSVERIGE OCH

Virkeskrönika: Pontus Larsson

”Hemmasnickare
har bidragit till en
god försäljning för
byggvaruhandeln
såväl i Sverige som
internationellt.”

åren och sommaren har minst sagt varit unik och osäkerheten kring coronans
effekter och vart ekonomin är på väg blir allt mer påtaglig. En ytterligare twist
i vår bransch är att två stora händelser på viktiga marknader för skogsprodukter närmar sig: presidentvalet i USA i november, liksom Brexits ikraftträdande
vid årsskiftet.
De senaste månaderna har kronan stärkts på valutamarknaden, något som
påverkar konkurrenskraft och lönsamhet för skogsindustrin, som i hög grad
är exportberoende. En starkare krona ger mindre betalt för skogsindustrin,
men tack vare den stora efterfrågan på bland annat sågade trävaror har man
lyckats höja priserna och på så sätt kompenserat för valutaförändringen. Det
har varit nya rekordnivåer på sågade trävaror på råvarubörsen i Chicago. Så
trots att valutan påverkats, med cirka sju procents tapp under andra kvartalet,
så har priserna i USA dubblerats – vilket är nya rekordnivåer. Hemmasnickare
har bidragit till en god försäljning för byggvaruhandeln såväl i Sverige som
internationellt. Det är förstås positivt och bidrar till en fortsatt produktion
hos sågverken för att fylla sina färdigvarulager. Den fortsatt starka efterfrågan
på sågade trävaror och ytterligare prishöjningar på färdigvaran väntar runt
hörnet. Priserna i USA har varit på höga nivåer men även priserna i Europa
har gått upp under tredje kvartalet.
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Vårda viltet på
din fastighet

Inför jaktsäsongen: Så kan
du vårda viltet på din fastighet
Hösten är jaktens högsäsong – och
vad passar väl bättre då än att ge sig ut
i skogen för att se över tillgången på
foder och skydd åt djuren? Vi har pratat
med Robert Karlsson, viltförvaltare på
Skogssällskapet, som tipsar om hur
du kan tänka och gå till väga för att
gynna viltet på din fastighet.
Text: Therese Johansson Foto: Shutterstock

VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT VÅRDA
VILTET PÅ SINA MARKER?

– Det finns otroligt många åtgärder, både
kortsiktiga och mer långsiktiga. Inför höstens jakt skulle mitt första råd till dig som
skogsägare vara att titta på vad du har för
marker och hur viltförutsättningarna ser ut.
En god viltvård är att ha en sund och bra
viltstam med både rätt typ och rätt antal djur
i bra kondition. Det ska finnas en lämplig
fördelning av han- och hondjur, och även
åldersfördelningen är viktig. Har du en uppfattning om hur viltstammen ser ut kan du
bedriva rätt typ av jakt, och också lägga upp
en strategi kring utfodring så att viltet står i
proportion till mängden foder.
SKOGSVÄRDEN 3–2020

”Inrikta ditt skogsbruk och dina skogliga åtgärder
mot att uppnå en mosaik med mycket färg och form.”
Robert Karlsson, viltförvaltare på Skogssällskapet

HUR SKA MAN TÄNKA KRING
FODERPLATSER?

HUR KAN MAN GYNNA SKOGENS
NATURLIGA FODER?

HUR SKAPAR MAN DÅ DENNA MOSAIK I
SKOGEN?

– I viltbetessammanhang pratar man ofta om
RASE – rönn, asp, sälg och ek – som är extra
viltbegärliga trädarter. Spara gärna dessa.
Om du ändå vill röja kan du försöka tänka på
att inte röja ner dessa träd till marknivå, utan
istället till midjehöjd. På så sätt producerar
träden nya skott som viltet kan äta. Midjeröjningen kan även utföras på till exempel björk
och tall för att bibehålla viltbetesproduktionen. Det finns en stor poäng i att låta tallar
som redan blivit betade vara kvar, eftersom
viltet ofta kommer tillbaka och betar på samma tall och därmed låter andra tallar vara
ifred. Du kan också hjälpa naturen på traven
och skapa variation i växtligheten genom att
hålla det lite öppet och skapa lövrika bryn
och kantzoner mot framförallt åkrar och vattendrag. Ljusa skogar gör att solen kommer
ner till marknivån och producerar foder även
där, till skillnad från täta granskogar. En anSKOGSVÄRDEN 3–2020

– Ett tips är att utnyttja områden som är
mindre intressanta för skogsproduktion till
viltvårdsåtgärder för att minska betestrycket
på din produktionsskog. Har du inägor, till
exempel gamla ödetorp, kan de vara riktiga
oaser för viltet. Värna då om buskar och
fruktträd som växer naturligt i miljön och
röj undan sly för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för viltet att beta. Kanske kan
du även anlägga en viltåker där. Ett annat
bra exempel är kraftledningsgator. Får du
tillstånd av kraftledningsägaren att sköta
om dessa har du stora möjligheter att röja
på ett sätt som gynnar det naturliga fodret,
till exempel midjeröja tall och gynna RASE-
arterna.
HUR SKA MAN TÄNKA NÄR MAN AVVERKAR
FÖR ATT GYNNA FODRET?

– Nu till hösten kan du fundera på vad och
hur du ska avverka – och även när du ska
göra det. När man gallrar eller slutavverkar
blir det mycket toppar och grenar som
hamnar på backen och gäller det tall och
löv så utgör dessa en stor foderpotential.
Plocka ihop och lägg i högar eller låt det ligga
kvar på marken, och kör sedan bort det som
är kvar när viltet försett sig av födan. Om
bärigheten tillåter så rekommenderar jag
att lägga gallring och slutavverkning av tall
och lövträd under vinterhalvåret då viltet har
störst nytta av födan. Självklart förutsätter
det att åtgärden inte utförs längs med en
vältrafikerad väg, för då kan det innebära stora trafikrisker när viltet söker sig till området.

Robert Karlsson, viltförvaltare
på Skogssällskapet, tipsar:
1. Se över utfodringsplatserna
så att de är hela och rena inför
vintern.
2. Spara RASE – rönn, asp, sälg
och ek – naturligt foder som
viltet älskar.
3. Utnyttja områden som är
mindre intressanta för skogsproduktion till foder: intill
skogsbilvägar, kantzoner, bryn,
kraftledningsgator och gamla
ödetorp.
4. Låt toppar och grenar från
gallring och slutavverkning
ligga kvar i skogen istället för att
köra bort det direkt.
5. Planera gallringen av tall och
lövträd till vinterhalvåret då
fodret behövs som mest.
6. Skapa skydd för vilt genom en
variation av öppna ytor och täta
områden.
7. Undvik fyrkantiga hyggen.
Satsa istället på en hyggeskant
som följer de naturliga linjerna
i naturen.

HUR GÖR MAN FÖR ATT SKAPA SKYDD FÖR
DJUREN?

– Det handlar återigen om den här mosaiken,
att i ditt skogsbruk försöka skapa en dynamik
med öppna ytor varvat med mer täta områden där viltet kan gömma sig. Sluttande bryn
ger många möjligheter för småvilt att gömma
sig. För större vilt handlar det mer om helheten – en landskapsbild med både öppna och
mer täta områden och naturliga korridorer
som viltet kan följa när det förflyttar sig.
Det ger många möjligheter för viltet att dels

hitta skydd för daglegor, dels hitta föda när
de förflyttar sig. När det kommer till hyggen
kan du tänka på att skapa en hyggeskant
som följer de naturliga förutsättningarna
längs med höjdkurvor och vattendrag. Det
ger många ”rum” för viltet att söka föda i. Ett
helt fyrkantigt hygge är en onaturlig miljö där
färre vilt kommer att uppehålla sig.
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– Inrikta ditt skogsbruk och dina skogliga åtgärder mot att uppnå en mosaik med mycket
färg och form: olika trädslag, örter och växter
med olika färger på både blommor och blad.
En stor variation gör att det finns mycket
för viltet att välja på – dessutom skapas en
större mångfald som gynnar alla skogens
invånare – inte minst oss människor som får
njuta av en variationsrik miljö när vi rör oss
ute i skog och mark.

FINNS DET FLERA SAKER MAN KAN GÖRA
FÖR ATT SKAPA MER FODER?

Checklista:
Skapa foder och
skydd för viltet

Skogsägarskolan: Vårda viltet

– Om du anlägger foderplatser är det viktigt
att kontrollera så att de är hela och rena inför
hösten och framförallt vintern, då utfodringen oftast sker. När det gäller klövvilt så bör
du se till så att det finns flera ”matstationer”
på samma foderplats och att det är lämpliga
avstånd mellan dessa. Detta för att flera
djur ska kunna ta del av födan, så att inte ett
dominant djur står och håller undan svagare
individer. Generellt sett så tycker jag inte att
man bör utfodra under vegetationsperioden
då djuren redan har mycket mat naturligt.
Och när man väl utfodrar ska man använda
oprocessade grödor som till exempel ensilage, spannmål och baljväxter. Sockerbetor
eller processade produkter ska man inte
använda alls eftersom det kan påverka viltets
tandhälsa och kondition negativt.

nan bra grej är att försöka ha en hög lövandel
längs med skogsbilvägar, dels ur foderaspekt
men också för att vägen torkar upp fortare
och därmed håller bättre när det kommer in
mer ljus.

Returadress
Skogssällskapet
Ulls väg 29 A
756 51 Uppsala
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