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Värdefull
naturhänsyn
Skogsägaren Johan Hamilton och
förvaltaren Mats Jansson är eniga om
att naturvård är en lönsam insats
utifrån flera olika perspektiv.

Aktuellt

Skogsägarskolan: Underhåll dina vägar

Psst! Häng med på
en guidad tur som
myllrar av liv!
Sid 8–11

Hej skogsägare!

Calle Nordqvist
Vd Skogssällskapet

Skogen är alltid öppen
av tidningen Skogsvärden kom ut i början av mars visste
vi inte vilken kris som världen stod inför. Under månaderna som gått har hela
samhällen hunnit stänga ner, och sedan så sakteliga börjat öppna upp igen.
Även i skogsbranschen har utvecklingen pendlat, från initiala oroväck
ande rapporter under april månad om sågverk som permitterade personal
och stängde verksamheten, till att de under maj månad åter gick tillbaka till
normal produktion.
Hur skogsbranschen och virkesindustrin påverkas på lång sikt vet vi inte. I
en annalkande lågkonjunktur får vi vara beredda på att efterfrågan och virkes
priser kommer att sjunka, samtidigt som vi under våren har sett hur även en
kris skapar behov. Hemmasnickeri och bygghandel har fått ett uppsving när
svenskar tillbringar mer tid hemma och bygger till och renoverar.
Många är vi som gått från ett socialt vardagsliv, med mycket resor, till en
vardag där vi sitter hemma och bara ser kollegor på datorskärmen. Det är en
omställning som – åtminstone för mig – inneburit utmaningar. Hemmajob
bandet blir lätt ensidigt och jag saknar dynamiken och inspirationen som
mötet med andra människor ger mig. Då är det en befrielse att kunna komma
ut i skogen. Skogen är lika öppen som vanligt, och erbjuder återhämtning,
motion och omväxling.
För alla som äger skog ger den också möjligheter till aktivitet och stimu
lans. Nu finns tid att fundera över målen med din skogsfastighet. Sommaren
lär, av allt att döma, fortsätta präglas av restriktioner kring resor och sociala
aktiviteter. Passa på att tillbringa tid på din fastighet. Njut av skogen och
fundera över vad du skulle vilja utveckla. Våra skogsförvaltare hjälper dig att
omsätta dina önskemål i praktiken.

Ledare
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NÄR FÖRRA NUMRET

här numret av Skogsvärden är naturhänsyn. Enligt skogs
vårdslagen är vi alla skyldiga att ta naturhänsyn, men vad gör den där
högstubben eller kantzonen egentligen för nytta? Och finns det exempel när
naturvården kan bli till en lönsam affär? Med det här numret hoppas vi väcka
både lust och fascination inför allt du kan göra för att gynna mångfalden på
din fastighet.
I vår skogsägarskola ger vi den här gången tips och råd kring skogsbilvägar
na i din skog, något du kan ha användning av under sommarens promenader
på fastigheten.
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ETT MIKROSKOPISKT VIRUS hade kraften att förändra en hel världsordning.
Var vi är om ett halvår eller ett år är omöjligt att veta. Men skogen fortsätter
att växa, oberoende av reseförbud, social distansering och konjunktur. För oss
som äger, brukar och besöker den finns den kvar, och håller öppet. Tack och
lov för det.
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”Det blir ett väldigt tryggt skogsägande
när vi har så duktiga människor runt oss.”
Björn Widmark, skogsägare i Skåne.

04–06. AKTUELLT

Samtidigt som samhället kämpar för att
stoppa coronavirusets spridning fortlöper
kampen mot granbarkborreangrepp i
södra och mellersta Sveriges skogar.

24. HEJ SKOGSÄGARE!

För Björn Widmark är skogen en härlig
plats att umgås på över generationsgränser.
26–27. SKOGSÄGARSKOLAN

07–21. TEMA: NATURHÄNSYN

Varför är det viktigt att ta hänsyn i sin skog
– och vilka blir effekterna utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv? I det här temat söker vi svaren.

Skogssällskapets förvaltare Harald
Josephsson ger tips och råd om vad du
kan göra för att hålla dina skogsbilvägar
i bra skick!

22–23. SKOGSINDEX

Skogsmarkspriserna fortsätter att stiga
samtidigt som virkespriserna sjunker – det
berättar Skogssällskapets fastighetsexpert
Ulrik Abelson.

Johan Hamilton i sin självföryngrande bokskog i Södermanland. FOTO: FELICIA YLLENIUS
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Uppdrag: bevaka
granbarkborrens svärmning
Parallellt med
samhällets hantering
av coronaviruset pågår en intensiv kamp
mot stora granbarkborreangrepp i södra
och mellersta
Sveriges skogar.
Text: Malin von Essen

Svärmar när temperaturen
överstiger 18 plusgrader.
FOTO: GÖRAN LILJEBERG

bör man som skogsägare, eller om man
Skogssäll
har en skogsförvaltare, kontrollera skogen
skapets skogsskötselchef, är det viktigt att
regelbundet, kanske så ofta som var fjärde
vara ”på tå” redan tidigt under säsongen.
vecka, säger Mattias Berglund.
Det gör stor skillnad att upptäcka angrepp
när de är färska.
– Här och nu är det viktigaste för
DET KAN OCKSÅ bli aktuellt att avverka så
skogsägare att bevaka svärmningen i sitt
kallade riskbestånd där stora angrepp kan
område*. När den har inletts kan man
befaras. Det handlar ofta om granskog med
avvakta lite och sedan gå ut och inventera
nedsatt motståndskraft, till exempel på
sin skog för att försöka hitta angripna träd, grund av stora angrepp förra sommaren.
avverka dem och se till att få ut virket ur
Att snabbt få ut virke som redan skadats
skogen, säger han.
eller riskerar att bli skadat, innebär att
När temperaturen stiger över + 18 grader virkesvärdesförluster kan undvikas.
svärmar granbarkborren vilket innebär att
– Just nu kan virket gå in i ordinarie
den lämnar sin övervintringsplats för att
sortiment. Ju längre fram på säsongen,
leta träd att lägga ägg i. Genom att ta ut
desto större risk för nedklassning till en
”tidningen” från Skogssällskapet kom ut i maj 1970. Fram till mars 2001
angripna träd ur skogenFörsta
kan skogsägare
lägre virkeskvalitet. Att reagera tidigt på
hette den Årsringar. Därefter bytte den namn till Skogsvärden.
förhindra att barkborrarna förökar sig och
barkborreangrepp räddar virkesvärden,
angriper nya träd.
säger Pontus Larsson.

ENLIGT MATTIAS BERGLUND,

SKOGSSÄLLSKAPET HAR UNDER våren
prioriterat att ta ut vindfällen ur skogen i
granbarkborredrabbade områden.
– Granbarkborrar förökar sig gärna i
vindfällen och det finns det ganska gott
om efter vinterns stormar. I södra Sverige
upparbetar vi därför vindfällen på våra
förvaltningskunders fastigheter. Det är ett
bra sätt att förebygga svåra angrepp, säger
Pontus Larsson, produktions- och virkes
chef på Skogssällskapet.
– Och i början av juni – när svärmningen
har kommit igång på riktigt – då går vi över
mer på att avverka angripen stående skog,
säger Mattias Berglund.
Arbetet med att hitta och ta ut skadade
träd – ”sök och plock” – måste pågå hela
sommaren. Så kallade syskonkullssvärm
ningar och en eventuell andra svärmning
kan leda till angrepp i flera omgångar.
– Som skogsägare kan man göra väldigt
stor nytta hela sommaren. Under svärm
ningsperioden mellan maj och augusti

till produk
tionsbegränsningar i skogsindustrin och
det är därför bra att prioritera hantering av
skadad skog, menar Pontus Larsson.
– Den osäkerhet som uppstår på grund
av länder i karantän och stängda gränser
påverkar virkesflödena och produktio
nen av papper och trävaror. För att vara
proaktiva och anpassa oss till det osäkra
läget har vi i Skogssällskapet sänkt våra
virkeslager i skog och vid väg. Det gör att
vi kan prioritera avverkning av skadad
skog och se till att virket kommer in till
industrin snabbt.

CORONAPANDEMIN HAR LETT

*WWW.SKOGSSTYRELSEN.SE/STATISTIK/STATISTIKEFTER-AMNE/SVARMNINGSOVERVAKNING/

SKOGSVÄRDEN 2–2020

10,6

miljoner kubikmeter, – så stora var lagren av
barrsågtimmer, massaved och massaflis i slutet
av mars 2020, enligt Skogsstyrelsens statistik.

Att leta efter nyangripna
träd efter svärmningen:
SÖK EFTER BORRMJÖL på liggande sol
exponerade stammar och vid stambasen på
stående träd. Du kan också se gnagmjöl i
fickor i trädets bark.
TITTA EFTER KÅDA som granen försvarat
sig med. Det blir som tårar på stammen.

xxx
TITTA EFTER AVFLÄKT bark högt uppe på

FOTO: XXX
stammarna, under den fortfarande
gröna
kronan.

DÄR BARKEN FALLIT av kan du titta efter
granbarkborrens modergångar, ofta har de
näbbspår av hackspett.

FOTO: PÄR VIKSTEN

KÄLLA: SKOGSSTYRELSEN

Samverkan ska stoppa granbarkborren
STOPPA BORRARNA ÄR ett samverkansprojekt mellan myndigheter, företag
och organisationer i södra och mellersta Sverige som syftar till att begränsa
angreppen och skadorna av granbarkborre. Projektet startade i slutet av 2018
efter den torra sommaren som gjorde att granbarkborreangreppen ökade i södra
Sverige. Skadorna fördubblades under 2019 och spred sig norrut i landet. Projektet leds av Skogsstyrelsen och omfattar från och med 2020 ett 20-tal myndigheter,
företag och organisationer i både Götaland och Svealand. Målet är att:
SPRIDA KUNSKAP OM granbarkborren till skogsbruket och skogsägare
BEKÄMPA SKADEINSEKTEN med gemensamma resurser
EFFEKTIVISERA LOGISTIKEN inom skogsbruket vad gäller exempelvis

transporter av virke

ÖVERVAKA OCH INVENTERA angrepp och skador av granbarkborren

Stoppa borrarna pågår fram till och med 2022. Skogssällskapet deltar i projektet.
KÄLLA: SKOGSSTYRELSEN.SE
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Lär om barkborrar på
distans
FÖR SKOGSÄGARE SOM vill lära sig mer
om hur angreppen av granbarkborre kan
förebyggas, upptäckas och bekämpas finns
en kostnadsfri distansutbildning på Skogsstyrelsens webbplats. Den är öppen för alla
och tar cirka tre timmar att gå igenom. Här
finns bland annat ett diskussionsforum där
deltagarna kan ställa frågor till varandra
och till Skogsstyrelsens experter. Du hittar
utbildningen via Skogsstyrelsens kunskapsportal: skogsstyrelsen.se/sjalvservice/
distanskurser/granbarkborreskolan/
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Barkborreangrepp från ovan.

TA BORT TRÄD som är nyangripna och har
mycket bark kvar. Då får du bort granbarkborrar ur skogen. Lämna kvar alla andra
döda träd till hackspettar och andra djur.

Nyheter från skogssfären

TORRA GRÖNA BARR på marken som granen har tappat kan vara tecken på angrepp.

Ny FSC-standard från
1 september

Ny film om vikten av död ved
Med enkla och
kostnadseffektiva
insatser går det att
göra stor skillnad
för mångfalden i
skogen. Det visar
den nya interaktiva
filmen ”Död ved –
levande skogar”
som Skogssällskapet
har varit med och
finansierat.

DEN NYA FSC-standarden, som skulle börjat
gälla från 1 juli i år, har skjutits fram på
grund av coronapandemin. Nytt datum för
ikraftträdandet är den första september.
En av nyheterna i den nya standarden är
att ytterligare 5 procent av den produktiva
skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas
på ett anpassat sätt för att bevara biologisk
mångfald.
Död ved är viktig för mångfalden i skogen.
FOTO: SVERKER JOHANSSON

Nyheter från skogssfären
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Vinnare av boken
”Kockor – skogsbrukets
glömda hjältar”
I FÖRRA NUMRET av tidningen utlyste vi en
tävling där man skulle skicka in artikelförslag och vara med i utlottningen av boken
”Kockor – skogsbrukets glömda hjältar”. Vi
fick in många intressanta artikelidéer som
vi tar med oss i den framtida planeringen av
tidningsinnehåll. Sex vinnande bidrag utsågs som får varsin bok på posten. Vinnarna
var Hanna Gunnarsson, Bengt Nordblom,
Calle Holmlund, Maria Montelius, Nils Malmström och Fredrik Asp. Grattis!

– JAG TROR ATT filmen kommer att bli en aha-upplevelse för många skogsägare,
säger Sverker Johansson som är vetenskapsjournalist på Bitzer Productions AB
och har producerat filmen på uppdrag av Skogforsk och SLU.
I filmen, som är baserad på resultat från forskningsprogrammet Smart Hänsyn,
berättar forskare om varför död ved är så viktig för mångfalden i skogen och hur
du som skogsägare kan tänka kring hänsyn på din fastighet.
Sverker Johansson berättar att filmen är interaktiv. Du kan som tittare klicka
på olika symboler i filmen och lära dig mer om på vilket sätt död ved gynnar livet
i skogen, exempelvis vildbin och andra viktiga pollinatörer samt fåglar, lavar och
svampar.
FILMEN RIKTAR SIG främst till skogsägare, planerare och maskinförare, men alla
som är intresserade har möjlighet att ta del av filmen på Skogskunskap.se.
– Skogskunskap brukar ha höga tittarsiffror så jag är hoppfull om att filmen
kommer att få bra spridning, säger Sverker Johansson. Och Skogen i Skolan ska
använda filmen för att lära mellanstadieelever om skogen, det är jättekul!

Beslut om nekad avverkning i fjällnära skog
Skogsägare som
nekas avverkning
i fjällnära skog på
grund av höga
naturvärden har
rätt till ersättning
från staten motsvarande 125 procent
av skogens marknadsvärde. Det
slog Mark- och
miljööverdomstolen
fast den 12:e maj när
de fattade beslut i
fem prövade fall.

I OCH MED det här beskedet fastställs i stort sett det beslut som under

instansen Mark- och miljödomstolen tidigare fattat i samma fall.
– Finns det lagligt stöd för en ersättning så ska markägarna givetvis ha det,
men nu behöver vi först läsa och analysera domen i lugn och ro. Därefter
ska vi ha kontakt med Kammarkollegiet som företräder staten och beslutar
om ett eventuellt överklagande till Högsta domstolen, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör i ett pressmeddelande på myndighetens hemsida.
Bakgrunden till målen är att Skogsstyrelsen de senaste åren har nekat
vissa skogsägare rätten att avverka i fjällnära skog på grund av höga naturvärden. Då man från statens sida hävdat att skogsbruk inte varit pågående
markanvändning har markägarna inte heller fått ersättning för förlorade
inkomster. Markägarna stämde då staten för att få frågan utredd.
Eftersom sakfrågan aldrig tidigare hade prövats var berörda myndigheter,
Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet eniga om att frågan behövde avgöras
i domstol.
– Det har varit nödvändigt att pröva dessa fem fall eftersom det har funnits juridiska oklarheter i fråga om ersättningsrätten i fjällnära skog, säger
Gunnar Larsson, generaldirektör vid Kammarkollegiet, i pressmeddelandet
på Skogsstyrelsens hemsida.

273

Under 2019 fick
Skogsstyrelsen 273
ansökningar om att
få avverka i fjällnära
skogar. Under året
fattades 180 beslut om
att ge tillstånd för att få
avverka, 22 beslut om
tillstånd men med vissa
begränsningar och 23
beslut om avslag.

Tema:

Tema: Naturhänsyn

Naturhänsyn
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Högstubbar, kantzoner och död
ved – det finns många olika sätt att
ta hänsyn på i skogen – och tittar
du noga kan du ganska snart se
effekterna. På följande sidor visar vi
det myller av djurliv och mångfald
som följer av att jobba med naturvård, och vilka effekter det kan
ge både utifrån ett ekonomiskt,
ekologiskt och socialt perspektiv.
Följ med!

Tema: Naturhänsyn
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Skogen myllrar
av liv – bakom
kulisserna
I en skog där hänsyn tagits till naturvärden myllrar det av liv
– men inte alltid inför öppen ridå. Här tar vi reda på vad som
egentligen händer bakom kulisserna: under barken,
i skrymslen, i lövrika bryn och längs prunkande
vägkanter. Följ med på en skogspromenad
tillsammans med Line Djupström,
naturvårdsspecialist på Skogforsk,
och Mats Jonsell, entomolog vid
Sveriges lantbruksuniversitet.
Text: Therese Johansson
Illustration: Amanda Billing
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Högstubbar
SOM STYMPADE MONUMENT över en gång
levande träd reser de sig över hygget – hög
stubbarna. Kanske inga skönheter, men oerhört
värdefulla för mängder av arter som behöver
solbelyst, stående död ved för att överleva.
”KOM NÄRA OCH du kan se kläckhålen där
larver som förvandlats till färdiga skalbaggar ätit
sig ut. Hålen utnyttjas av vildbin och andra steklar
som använder dem som bon – och insektslivet
lockar i sin tur till sig hackspettar och mesar som
söker föda. En högstubbe fungerar som ett helt
ekosystem.” – Mats Jonsell
”KIKA IN I ett hål så kanske du får syn på ett
citronbi som ligger och vilar där inne! Högstubbarna är också omtyckta av fåglar som använder
dessa för att spana, göra bohål eller för att hacka
fram insekter som föda.” – Line Djupström

Line Djupström.

Mats Jonsell.
SKOGSVÄRDEN 2–2020
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Kjolgranar
SOM I EN trollskog hänger kjolgranarnas yviga grenar ner till marken
och erbjuder skydd för skogens smådjur. Gamla granar som fått utvecklas
soligt och öppet är ovanliga i dagens skogslandskap och har stor betydelse
för den biologiska mångfalden.
”EN KJOLGRAN KAN man stöta på mitt i skogen, i en hagmark men också i utkanten av en våtmark. Det är viktigt att dessa träd får finnas kvar och
att man tillåter nya att utvecklas. Försvinner de försvinner en unik livsmiljö
som fungerar som födoplats och gömsle för harar och andra smådjur – men
också för tjäder.” – Line Djupström
”LYFTER MAN PÅ kjolen finns det lavar, svampar och mossor som kan
agera gömställe för insekter. Här kan man hitta spindlar och stövsländor
som springer på grenarna och käkar alger, och som blir munsbitar för till
exempel mesar och andra skogsfåglar.” – Mats Jonsell

Tema: Naturhänsyn
9
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Kantzoner
KANTZONER ÄR VIKTIGA för biologisk mångfald i vattenmiljöer
och har ofta högre artrikedom än omgivande skog. Träd och
buskar ger skugga över vattnet vilket håller temperaturen låg
och jämn – en nödvändighet för vissa fiskarters överlevnad.
”I KANTZONER FINNS videbuskar och har du tur hittar
du den stora häftiga skalbaggen videbock som lever i veden vid roten av buskarna. Går du riktigt nära en solbelyst
videbuske kan du se spår av den – stora runda kläckhål
där den ståtliga nykläckta skalbaggen gått ut efter att ha
levt som larv inne i stammen.” – Mats Jonsell
”HÄR KAN DU få syn på fladdermöss som flyger omkring
på jakt efter fjärilar, myggor och insekter längs vattnet eller
uppe bland trädkronorna. Kantzoner är även en viktig livsmiljö
för allt från sniglar och salamandrar till mossor och växter.
De är beroende av de här fuktiga miljöerna med rik biologisk
mångfald.” – Line Djupström

SKOGSVÄRDEN 2–2020
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Lövträdsrika skogsbryn
BRYNEN – ÖVERGÅNGARNA MELLAN skog och öppen mark – har stor
betydelse för landskapsbilden och den biologiska mångfalden. I denna rikedom av
träd och buskar, sol och skugga, kan arter som varken finner en plats i skogen eller på
den helt öppna marken överleva. Ett paradis för pollinerande insekter och en fristad för
skalbaggar – men här trivs även rovdjur.

Tema: Naturhänsyn
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”STANNA TILL VID ett skogsbryn och lyssna efter surret från bin och humlor som vaknat
till liv efter vintern. Sälg och rönn är värdefulla lövträd då de blommar tidigt på våren och
ger hungriga insekter och hemvändande fåglar deras första tillgång på pollen och nektar.
Håll också utkik efter fladdermöss – de trivs i insektsrika områden” – Line Djupström
”SÅDANA HÄR SOLIGA och varma platser med mycket lövträd är värdefulla miljöer
för en mängd organismer, inte minst skalbaggar. Extra bra är det om det står gamla
träd ihop med blommande buskar. Larver utvecklas i veden, men många vuxna
insekter behöver energi i form av nektar och pollen för att orka sprida sig.
Flygbränsle helt enkelt!” – Mats Jonsell

5

En örtrik skogsbilvägkant
KLOROFYLL OCH BLOMSTERPRAKT! En skogsbilvägkant
som hålls öppen och fri från sly och gran kan ha drag av en
gammeldags äng med en rik flora och fauna. Här trängs en
mångfald av fjärilar med surrande humlor och bin. Stanna
till och njut av doften och färgerna!
”KLÖVER OCH PRÄSTKRAGAR, fjärilar och bin – som en
vacker ängsmiljö i litet format står kanterna kring skogsbilvägarna i full blom på sommaren och lockar till sig allt från
pärlemorfjärilar till älgar och rådjur.” – Line Djupström
”EN OVÄRDERLIG POLLENRESURS för långhorningar men
också en guldgruva för små växtlevande insekter. Kom riktigt
nära så kan du se bladbaggar, vivlar och fjärilslarver som
festar på bladen.” – Mats Jonsell

SKOGSVÄRDEN 2–2020
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Stående och liggande död ved
ETT DÖTT TRÄD är fullt av liv. Under barken och i träet myllrar det
av småkryp som tillsammans utgör en del av det stora kretsloppet.
Död ved spelar en avgörande roll för den biologiska mångfalden och
många av våra rödlistade skogslevande arter är beroende av den.
”SER DU EN stor gammal tall som fallit omkull – gå inte bara förbi. Här har du
chans att få syn på en massa vedlevande insektsarter, kanske rent av raggbock: en
riktigt stor, rödlistad långhorning som lever på gammal grov tallved i solbelysta
lägen. Är du en insektsnörd som jag kan du bli kvar där länge!” – Mats Jonsell
”SPANA EFTER HÅLIGHETER, med stor sannolikhet används de som boplats
för fåglar eller fladdermöss som vilar under dagen. I dagens skogsbruk hinner
träd inte bli så gamla att de självdör, vilket gör att det finns en stor brist på dessa
livsmiljöer. Därför är det otroligt viktigt att värna om den döda veden som
finns – en insats för mångfalden.” – Line Djupström

Tema: Naturhänsyn
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Evighetsträd
INGEN LEVER FÖR evigt, men tallar kan leva i närmare 800 år och ekar upp
emot 1000 år – en evighet för oss! Evighetsträd är gamla naturvärdesträd eller
sådana med potential att bli just det, och syftet är att de ska stå kvar i skogen tills
de försvinner av sig själva för att bevara och öka den biologiska mångfalden.
”RIKTIGT GAMLA TRÄD är mycket sällsynta i dagens brukade skogslandskap,
men de som trots allt finns utgör ett imponerande och viktigt inslag i landskapsbilden och är ovärderliga för den biologiska mångfalden.” – Line Djupström
”SER DU EN gammal asp i soligt läge, kolla efter asppraktbaggen! Den kan
avslöjas av sina ovala kläckhål på stammen. Är aspen ihålig kan du stöta på brun
guldbagge, vår största guldbagge som lever speciellt i håligheter där det har
utvecklats mulm* på botten. Båda skimrar och blänker – en fröjd för ögat.”
– Mats Jonsell

*MULM KAN HITTAS I GAMLA GROVA OCH IHÅLIGA LÖVTRÄD OCH BESTÅR AV LÖS

SKOGSVÄRDEN 2–2020

MURKEN VED BLANDAT MED EXEMPELVIS LÖV OCH RESTER AV INSEKTER

Formellt skydd, frivilligt skydd eller generell hänsyn – det finns
flera olika verktyg för att främja den biologiska mångfalden i
skogen, men vad skiljer dem egentligen åt? Skogssällskapets
hållbarhetschef Karin Fällman reder ut begreppen.

Tema: Naturhänsyn
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Text: Sofie Lundmark Foto: Shutterstock

Flera vägar
till skydd av
skogens värden
hänsyn till naturvärden på många olika
sätt. I Sverige tar vi avstamp i skogsvårdslagen från
1993 som säger att skogsbruk ska bedrivas med lika
stor hänsyn till miljömål som till produktionsmål. Att
bevarande av natur- och miljövärden ska klassas som
lika viktiga som skogens produktionsvärden har gett
naturvården en starkare och framförallt en tydligare
ställning. Men trots att skogsvårdslagen har 27 år på
nacken är den fortfarande ny ur ett skogligt perspektiv,
menar Skogssällskapets hållbarhetschef Karin Fällman.
– De träd som tack vare den nya skogsvårdslagen
sparades som evighetsträd på 90-talet var kanske 100
år gamla då. De är fortfarande bara drygt 125 år i dag.
Den stora utdelningen av att värna om skogens natur
värden ser vi först i nästa trädgeneration, när dessa
träd har hunnit bli 200 år. Det är ett exempel på att
naturvård tar tid, men redan nu ser man i undersök
ningar att till exempel mängden död ved i landskapet
ökar. Personligen är jag helt övertygad om att vi kom
mer se en förbättring för den biologiska mångfalden,
säger Karin Fällman.

MAN KAN TA

Karin Fällman,
hållbarhetschef på
Skogssällskapet.

FÖR ATT TILLVARATA mångfalden i skogen på bästa sätt
finns tre olika nivåer av naturvård – formellt skydd,
frivilligt skydd och generell hänsyn.
FORMELLT SKYDDADE OMRÅDEN

Formellt skyddade områden är de arealer som skyddas
av staten. Hit hör skogar med mycket höga naturvär
den, exempelvis nationalparker, naturreservat och
biotopskyddsområden. Drygt åtta procent av all Sveri
ges skog är formellt skyddad och en stor del av dessa
områden ligger i fjällnära trakter. Vissa av de formellt
skyddade områdena ägs av staten medan man i andra
fall jobbar med naturvårdsavtal, där markägare mot en
ersättning avstår från skogsbruk under en tid.
– Alla formellt skyddade områden omfattas av en
skötselplan. Ofta handlar det om att lämna skogen
helt orörd och fri från avverkning men det kan också
innebära att man ska göra åtgärder för att höja eller
bevara värden, förklarar Karin Fällman.

SKOGSVÄRDEN 2–2020

”Ett av Skogssällskapets
hållbarhetsmål är att öka
andelen certifierad areal
i förvaltningen.” Karin Fällman
.

FRIVILLIGT SKYDD

GENERELL HÄNSYN

Så fungerar skogliga certifieringar
A TT CERTIFIERA SIN SKOG innebär att skogsägare åtar sig
att sköta skogen på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar bland
annat om att avsätta en del av sin skog för att antingen stå
helt orörd eller tas om hand med största möjliga hänsyn till
naturvärden.
I SVERIGE KAN man få sitt skogsbruk certifierat enligt FSC
och/eller PEFC, båda med liknande krav för skogsskötseln.
Efterfrågan på certifierad råvara från skogen ökar i rask takt
och i dag är nästan alla stora skogsbolag certifierade och
allt fler privata skogsägare väljer att haka på. Målet med
certifieringarna är att öka det ansvarsfulla skogsbruket.

SKOGSVÄRDEN 2–2020
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Muddus/Muttos nationalpark i Norrbotten är Sveriges största skogliga
nationalpark och ett exempel på ett formellt skyddat område.

Vid generell hänsyn beaktas de värden som finns i
avverkningsbeståndet inför framtiden. I praktiken
innebär det att mindre avvikande skogsområden, träd
nära vattendrag, högstubbar, evighetsträd och död ved
lämnas vid slutavverkning för att gynna exempelvis
fåglar, insekter, mossor och lavar. (Läs mer om dessa
miljöer på sidorna 8–11.)
Skogsvårdslagen är inte alltid helt tydlig utan läm
nar ofta utrymme för egen tolkning. Därför är det till
stor del Sveriges olika skogsbrukscertifieringar som
satt upp gränsvärden för hur den generella hänsynen
ska se ut, tillsammans med de målbilder för god mil
jöhänsyn som skogsbranschen tagit fram tillsammans
med Skogsstyrelsen och övriga intressenter.
– Varje år kommer en revisor ut och kontrollerar att
vi lever som vi lär inom ramen för vår certifiering och
når kraven för ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk.
Ett av Skogssällskapets hållbarhetsmål är att öka den
certifierade arealen hos våra förvaltningskunder. För
markägaren är det både en kvalitetsstämpel och ger en
fördel på virkesmarknaden, förklarar Karin Fällman.
Generell hänsyn handlar inte bara om biologisk
mångfald utan även om kulturmiljöer, sociala intres
sen och friluftsliv.
– Skogssällskapet förvaltar många kommunala
skogar där det ofta handlar om att ta tillvara och skapa
skogar som människor trivs i. Även för den som inte är
markägare betyder skogen mycket.

Tema: Naturhänsyn

Medan formellt skydd beslutas av staten är frivilligt
skydd det som markägare själva bestämt sig för att
göra. Skogsvårdslagstiftningen utgår ifrån princi
pen ”frihet under ansvar”. Det är alltså upp till varje
markägare att själv avgöra om och hur mycket frivilliga
avsättningar man vill göra.
– Ett starkt incitament för att göra detta är certi
fiering, där man i dagsläget kräver att fem procent
av skogsmarken ska avsättas för andra värden än
skogsproduktion. Ofta är det de skogar som har högst
naturvärden som avsätts, säger Karin Fällman.
Inom det frivilliga skyddet av skog brukar två olika
målklasser användas. NO står för naturvård orört,
vilket innebär att skogen ska lämnas för fri utveckling.
Den andra klassen är NS och betyder naturvårdande
skötsel. Skötselplanen utformas då för att få ut högsta
möjliga värde för naturvården, och alltså inte för att
maximera virkesuttaget.
– Det kan handla om att gallra ut gran ur lövskog
för att främja den biologiska mångfalden vilket är en
vanlig åtgärd i södra Sverige, säger Karin Fällman.

Tema: Naturhänsyn
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”Naturvård är en

Skogssällskapets Mats Jansson
och Johan Hamilton.

SKOGSVÄRDEN 2–2020

livslång gärning”
Naturvård är inget man ägnar sig åt på
en kafferast, det är en livslång gärning.
Det menar Johan Hamilton, ägare till
skogsfastigheten Kjesäter strax utanför
Vingåker. Ekarna och bokskogen är hans
stolthet och dit styr han mycket av naturvården – en framgångsrik strategi som
skapar värde för såväl besökare som för
den biologiska mångfalden.
Text: Therese Johansson Foto: Felicia Yllenius

även en åsrygg med ett ekbe
stånd där det har gjorts en naturvårdsgallring för att
främja de äldre ekarna och för att hålla undan en del
gran. I det lägre skiktet röjdes yngre träd fram som

PÅ FASTIGHETEN FINNS

SKOGSVÄRDEN 2–2020
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år har Johan Hamilton drivit ett pro
jekt som går ut på att få gårdens bokskog, som anlades
i mitten av 1800-talet, att självföryngra sig. Med hjälp
av naturvårdande skötsel har han lyckats utöka områ
det med fem hektar bokskog vilket är en bedrift med
tanke på det nordliga läget i Sörmland.
– Vår bokskog är fantastisk tjusig, och jag tycker att
det vi har åstadkommit är en enastående naturvårdsin
sats. På de här breddgraderna är det mycket ovanligt
med bokskog; Vingåker ligger precis på gränsen för att
boken ska kunna självföryngra sig. Med stort engage
mang och naturvårdande skötsel har vi lyckats, med
stor biologisk mångfald som följd.

I ÖVER TRETTIO

Tema: Naturhänsyn

stora skogsfastigheten Kjesäter har
funnits i Johan Hamiltons släkt i fyra generationer och
verksamheten består av jord- och skogsbruk, jakt och
fiske, uthyrning av bostäder samt en hotell- och kon
ferensverksamhet. Att skapa vackra omgivningar med
höga naturvärden som förstärker helhetsupplevelsen
av gården är en stark drivkraft, berättar han.
– För mig handlar det i hög grad om glädjen att se
naturen formas och komma till sin fulla rätt. De vackra
omgivningarna har ett stort rekreationsvärde för
många människor och bidrar till att locka nya kunder
som förväntar sig en klassisk herrgårdsmiljö med
gamla ekar och öppna hagar. Naturvården är en del i
att skapa rätt känsla, säger han.

DEN 1500 HEKTAR

”Det som generationerna före
mig utfört har jag glädje av nu,
och likadant ser jag på min
egen relation till skogen.”
Johan Hamilton

Tema: Naturhänsyn
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kan ta vid i framtiden – en viktig del i naturvården för
att bibehålla kontinuiteten i beståndet. För att öka
tillgängligheten plockades även en stor del av riset
bort efter röjningen.
– Arbetet med ekarna började redan på 1960-talet
under min fars tid. För ungefär ett år sedan genom
förde vi flera naturvårdsåtgärder för att säkra ekarnas
överlevnad och främja de arter som lever på eller av
eken, säger Johan Hamilton.
NATURVÅRDSÅTGÄRDERNA GENOMFÖRDES I nära
samarbete med skogsförvaltaren Mats Jansson från
Skogssällskapet. Han var drivande i det praktiska
arbetet kring åtgärderna och hjälpte även till att söka
ekonomiskt bidrag från Skogsstyrelsen.
– Stödet var viktigt för att det här skulle bli av. Det
är dyrbara åtgärder, och mycket görs manuellt. Bidra
get medförde att vi kunde genomföra gallringen utan
att behöva göra avkall på naturvården, säger Johan
Hamilton och fortsätter:
– I detta projekt har vi haft ett bra samarbete med
både Skogssällskapet och Skogsstyrelsen kring vilka
åtgärder vi skulle göra, och i vilken omfattning. Resul
tatet blev mycket fint: Ekarna ramar in herrgårdsmil
jön och adderar ett stort värde till hela upplevelsen av
gården.
RYGGRADEN I DEN skogliga förvaltningen på Kjesäter
är ett produktionsinriktat skogsbruk, något som bidrar
till att skapa de ekonomiska förutsättningarna för att
kunna skydda och skapa miljöer med höga naturvärden.
– Sörmland är i hög grad präglat av småbruten ter
räng och en herrgårdskultur med mycket ädellöv och
sjöar. Vår filosofi är att med hjälp av naturvård förfina
det som är så typiskt för den här trakten och skapa en
vacker miljö, både för oss själva och för de som vistas
här.
ATT BEDRIVA NATURVÅRDANDE skötsel är för Johan
Hamilton ett långsiktigt arbete som grundar sig i viljan
att kunna lämna ifrån sig något vackert och välskött
till nästa generation – något som är bättre än det han
själv tog över.
– Naturvård är inget man ägnar sig åt på en kaffe
rast, det är en livslång gärning. Det som generationer
na före mig utfört har jag glädje av nu, och likadant ser
jag på min egen relation till skogen. Jag sätter plantor
som är färdiga träd först om 100 år, och då gäller det
att se bortanför sig själv. Samtidigt kan man glädjas
under resans gång, genom att följa utvecklingen från
planta till ungträd eller se en gammal ekskog frodas.
Resan är målet, som det heter!

Promenad vid en av Johan Hamiltons två anlagda våtmarker.

I över 30 år har Johan Hamilton drivit ett projekt för att få bokskogen att
självföryngra sig, ett arbete som har gett gott resultat.
SKOGSVÄRDEN 2–2020

”Naturvården är en
lönsam insats på
många plan”

Gårdens bokskog anlades i mitten av 1800-talet.

I ekbeståndet har det gjorts en naturvårdsgallring för att främja de äldre ekarna
och för att hålla undan en del gran.
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”Skogssällskapets och markägarens mål är att skapa,
utveckla och främja höga naturvärden, men också att få en
vacker omgivning genom att forma och lyfta fram det som
gör Kjesäter och den sörmländska landsbygden så unik.
Strategin har varit att koncentrera naturvårdsåtgärderna
till det som skapar störst värde, såväl biologiskt som estetiskt. Det skapar i sin tur värde för både Vingåkersborna
och de bröllopsgäster och konferensdeltagare som söker
sig hit. Sammantaget blir naturvården en lönsam insats –
för egendomen och för allmänheten.”

Tema: Naturhänsyn

Kommentar från Mats
Jansson, skogsförvaltare på Skogssällskapet

Naturvård under
FORSKARE: EMMA HOLMSTRÖM, SLU

Tema: Naturhänsyn

18

”Blandskog är ett sätt
att sprida riskerna”
Klimatförändringar,
betesskador, skadegörare
– det finns många hot mot
nyplanterade ungskogar.
Emma Holmström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU,
ska i sitt nya forskningsprojekt, finansierat av
Skogssällskapet, under
söka hur olika röjningsstrategier i blandskog
med tall och björk kan
uppfylla kombinerade
mål av virkesproduktion,
riskspridning och ökad
biologisk mångfald.

Berätta om ditt forskningsprojekt!
– I Sverige har man börjat få upp ögonen
för blandskogens fördelar, både vad gäller
biologisk mångfald och ökade rekreationsvärden. Man har också sett att blandskogen ger möjlighet att sprida riskerna – en
nyplanterad skog med fler än ett trädslag blir
mindre känslig för skador från till exempel
vilt och insekter. I det här projektet jobbar
jag med ett blandskogsförsök med planterad
tall och spontant, naturligt föryngrad björk i
norra Sverige. Jag ska bland annat undersöka om betesskador på tall påverkas av hur
mycket björk som finns kvar efter röjning,
och studera skillnaderna i tillväxt för tall och
björk genom att testa olika sätt att blanda de
två trädslagen.

Text: Therese Johansson

Varför är den här forskningen viktig?
– Ett sätt att skapa variation i skogslandskapet kan vara att aktivt sköta och bevara
blandskogsmiljöer, inte minst med tanke
på klimatförändringarna, som innebär
påfrestningar på skogen och en ökad risk
för olika skador. I stor skala och på lång sikt
ger blandskogen ökad biologisk mångfald i
landskapet.
På vilket sätt kan den här forskningen
komma till nytta för mig som skogsägare?
– Den här typen av långsiktiga försök i
blandskog bidrar till kunskap och förståelse som kan utgöra underlag vid beslut om
trädslagsval. Man kommer att kunna följa det
här försöket under hela resans gång via en
öppen databas och se beståndens utveckling
genom olika röjnings- och gallringsmetoder,
ända till slutavverkning. Som skogsägare kan
man använda försöket som inspiration och få
tips och råd kring hur man kan röja och gallra
beroende på vilken skog man vill ha och
vilka mål man har med den. Det blir väldigt
spännande!

Intresset för
blandskog i
Sverige blir allt
större, menar
forskaren Emma
Holmström.
FOTO: MOSTPHOTOS
(OVAN) OCH PRIVAT
(HÖGER)
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luppen

Två av våra
aktuella
forsknings-
projekt

FORSKARE: JOHAN J MÖLLER PÅ SKOGFORSK

”Digital naturvårdsuppföljning
sparar både tid och pengar”

Text: Therese Johansson

Hur går det till rent konkret?
– Vi kommer att utnyttja befintliga produktionsdata från skördare samt information
registrerad av maskinförarna och kombinera
detta med flygbilder, data från laserscanning
och olika register- och kartmaterial. Inom
projektet utvecklar vi en algoritm som hanterar all information och räknar ut nyckeltal
kopplat till naturvård. För att testa modellen
gör vi också manuella uppföljningar på ett
antal avverkningar så att vi kan jämföra
resultaten mellan manuell och digital uppföljning.
SKOGSVÄRDEN 2–2020
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På vilket sätt kan forskningen gynna mig
som skogsägare?
– Att följa upp naturvårdsåtgärder manuellt
är en ganska kostsam och tidskrävande
metod. Genom digital teknik hoppas vi
kunna effektivisera hela processen genom en
omedelbar och mer precis registrering och
dokumentation av naturvårdsarbetet. Detta
frigör både tid och pengar som kan läggas på
annat inom skogsbruket. Dessutom blir det
lättare att redovisa krav kopplade till olika
certifieringssystem. Det innebär en positiv
påverkan på möjligheterna att nå målen för
biologisk mångfald.
Hur kan forskningen tillämpas praktiskt?
– Vi hoppas att modellen ska kunna hjälpa
skogsägare att enkelt samla in de naturvårdsnyckeltal som de behöver till sina
register och certifieringsdokument, men
också att den kan användas för att ge direkt
feedback till skördarförarna i samband med
avverkning och ge svar på olika frågor. Till exempel: Hur många högstubbar per hektar har
jag lämnat på denna avverkning? Hur långt
är det till senast lämnade trädgrupp? Data
ska även kunna skickas till exempelvis en
markberedare som får uppgifter om lämnad
hänsyn och eventuella kulturlämningar.
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Berätta om forskningsprojektet!
– När man gallrar och slutavverkar skog gör
man, ofta inom ramen för sin skogsbrukscertifiering, en rad hänsynsåtgärder. Det kan till
exempel handla om att skapa högstubbar
och spara döda träd för att gynna fåglar och
insekter. För varje område där det sker en avverkning eller röjning görs en manuell naturvårdsuppföljning, antingen av de som utför
åtgärden eller av någon som i efterhand åker
ut i skogen för att följa upp naturvårdsinsatsen. Vi tror att detta går att effektivisera och
ska inom projektets ramar utveckla och testa
en modell för digital hänsynsuppföljning.
Målet är att man ska kunna följa upp och dokumentera åtgärder på alla avverkningar och
få återkoppling i samma stund som arbetet
är avslutat – istället för månader efteråt.

Johan J Möller.

Tema: Naturhänsyn

Idag följs skogsbrukets naturvårdshänsyn upp med
manuella mätningar, ofta lång tid efter att avverkningen
skett. Men med hjälp av ny teknik som bygger på digital
information går det att göra snabbare uppföljning av
de flesta hänsynsåtgärder. Detta har Johan J Möller på
Skogforsk tagit fasta på i sitt nya forskningsprojekt som
Skogssällskapet finansierar.

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

Det kan låta brutalt, men att skada unga friska träd för att få dem att åldras
snabbare är i själva verket en naturvårdande insats som kan ha positiva effekter
för den biologiska mångfalden. Det berättar Mats Niklasson, forskningsansvarig
på Nordens Ark, som har specialiserat sig på veteranisering – främst av ekar.
Här delar han med sig av fakta och tips kring veteranisering.
Text: Therese Johansson

Veteranisering
– för naturens bästa

VETERANISERING
– EN SLAGS TIDSMASKIN

 EN LIVLINA FÖR HOTADE ARTER
En riktigt gammal ek är ett eget litet ekosystem
med ett myller av liv. Det finns cirka 460 rödlistade arter i skogslandskapet som är beroende
av gamla ihåliga ekar för att överleva – en av
dessa är läderbaggen, en hotad art som lever
hela sitt liv i ett och samma träd. Förhoppningen är att veteraniserade träd ska kunna ta över
efter de riktigt gamla och skapa en framtid för
de hotade arterna.
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SKADA UTAN ATT DÖDA
– HUR GÖR MAN?

BRIST PÅ GAMLA EKAR
Från mitten av 1800-talet fram till och med
1940-talet avverkades miljontals gamla ekar i
Sverige, vilket har gjort att många av de arter
som behöver håligheter och andra gamla
strukturer blivit allt mer sällsynta. Dessutom
har dessa avverkningar bidragit till att det idag
finns det ett stort åldersglapp mellan de äldsta
och de näst äldsta ekarna – något som gör att
hotade arter kan komma att dö ut om inte stora
räddningsinsatser görs, till exempel genom att
verka för ett ökat utbud av hålträd.

Veteranisering strävar efter att
hålla trädet vid liv och skapa
gamla strukturer utan att döda
det. Att såga upp hackspettshål,
imitera blixtnedslag, bryta av
grova grenar, kapa toppar, ringbarka grenar, såga ut naturliga
holkar eller simulera hästgnag
genom att ta bort en del av
barken är några vanliga metoder
som skogsägare kan använda
sig av för att snabba på ett träds
åldrande och skapa viktiga
livsmiljöer.

Veteranisering av ek som ska imitera ett blixtnedslag. Från Runtorp naturreservat. Projektet Lifebridgingthegap
drivs av länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun. Läs mer om veteranisering på deras webbplats: lifebridgingthegap.se FOTO: FRIDA NILSSON/LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND
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Tema: Naturhänsyn

Veteranisering är en relativt ny
naturvårdsmetod som kan användas på alla slags träd, men som
främst testats på ek och bok. Det
går ut på att efterlikna skador som
uppkommer naturligt över tid för
att få unga träd att åldras i förtid.
När det gäller ekar är det nämligen
först vid 200–250 års ålder som
håligheter och grov bark uppstår –
livsutrymmen för fåglar, insekter,
fladdermöss, lavar och mossor.
Med veteranisering skyndar man
på denna process.

Västsverige
Virkesförrådets tyngdpunkt för typfastigheten
Arealfördelning per åldersklass för typfastighet

Typfastighet med
172 m3 sk/ha
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Marknadspris 110 940 kr/ha (109 220)
Avkastningsvärde 65 000 kr/ha (73 420)
Skogsindex 1,71 (1,49)

Uppland
Virkesförrådets tyngdpunkt för typfastigheten
Arealfördelning per åldersklass för typfastighet
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Marknadspris 91 020 kr/ha (90 180)
Avkastningsvärde 42 520 kr/ha (46 990)
Skogsindex 2,14 (1,92)

Sydsverige
Virkesförrådets tyngdpunkt för typfastigheten
Arealfördelning per åldersklass för typfastighet
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Skogsindex våren 2020
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Marknadspris 123 370 kr/ha (120 835)
Avkastningsvärde 72 380 (82 480)
Skogsindex 1,70 (1,47)
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Typfastighet med
167 m3 sk/ha
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Text: Therese Johansson

Tall
47%

Typfastighet med
169 m3 sk/ha

Skogsindex: Fortsatt
prisuppgång för skogsmark – nedåt för virke
Trenden från i höstas håller i sig.
Skogsmarkspriserna fortsätter att stiga i
hela landet samtidigt som virkespriserna
sjunker – något som gör att Skogssäll
skapets Skogsindex ökar. Det berättar
fastighetsexperten Ulrik Abelson.

Gran
29%

Ulrik Abelson.
FOTO: JONNY FLINK

DET SENASTE ÅRETS höga prisnivåer på
fastigheter har inte stannat av. Färska siff
ror för Skogssällskapets Skogsindex visar
tvärtom att skogsmarkpriserna i stort sett
har fortsatt att stiga i hela Sverige mellan
september och mars i år. Den största pris
utvecklingen finns dock i södra Sverige som
enligt Skogssällskapets fastighetsexpert
Ulrik Abelson länge haft en god utveckling.
– Det finns en stor efterfrågan och en
stark investeringsvilja. Det fundamenta
la är att utbudet på skogsfastigheter är
relativt lågt och att ränteläget är fortsatt
fördelaktigt. Den låga räntan gör att fram
förallt befintliga skogsägare tar chansen att
utöka sitt innehav, men även personer som
inte äger skog sedan tidigare ser skogen
som ett bra placeringsalternativ nu.

SKOGSVÄRDEN 2–2020

Löv
5%

Typfastighet med
96 m3 sk/ha
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Norrbotten
Virkesförrådets tyngdpunkt för typfastigheten
Arealfördelning per åldersklass för typfastighet
20

påverka priserna på virke och skogsmark
är svårt att säga, men man bör räkna med
att det blir en sättning på marknaden där
en minskad efterfrågan på virke kommer
att pressa ner priserna. Coronaeffekten
kommer mest troligt också smitta av sig på
fastighetsmarknaden med antingen stilla
stående eller backande skogsmarkspriser.
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Marknadspris 28 800 kr/ha (28 510)
Avkastningsvärde 23 050 kr/ha (23 510)
Skogsindex 1,25 (1,21)
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Marknadspris 45 500 kr/ha (44 800)
Avkastningsvärde 35 120 kr/ha (38 570)
Skogsindex 1,30 (1,16)

Typfastighet med 140 m3 sk/ha

VÄRDEN INOM PARANTES ANGER SKOGSINDEX HÖSTEN 2019.

vikande priser på vir
ke håller i sig. Enligt Ulrik Abelson har vir
kespriserna och avkastningsvärdet sjunkit
överlag i Sverige, framförallt på sågtimmer
och massaved. Det hänger till största del
ihop med en allmän konjunkturförsvag
ning, men också med en snedfördelning på
tillgång och efterfrågan.
– Virkespriserna har gått ner 10–15 pro
cent generellt i landet, något mer i södra
Sverige och lite mindre i norr – en ganska
väntad och normal nedgång som följer
konjunkturen. En annan sak som spelat
in är att det har funnits ett ovanligt stort
utbud av grantimmer på grund av härjning
ar av granbarkborren, framförallt i södra
Sverige.

ÄVEN TRENDEN MED
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Skogsindex våren 2020

Virkesförrådets tyngdpunkt för typfastigheten
Arealfördelning per åldersklass för typfastighet

12

Abelson
att trots att mycket pekar på att konjunk
turen kommer att försvagas och skapa en
mer orolig framtid finns det mycket som
tyder på att intresset för skogen på sikt
kommer att öka.
– Nu är marknaden allmänt lite osäker
och skakig, men förutsatt att allt kommer
igång igen så småningom så tror vi att
fler och andra typer av aktörer kommer
att söka sig till skogen för investeringar –
institutioner och företag som är intresse
rade av att sprida sina risker, men också
enskilda investerare som söker en trygg,
stabil och långsiktig investering i en tid
då aktiemarknaden svajar. Jag ser trots
allt positivt på skogsmarknadens framtida
utveckling, säger han.

AVSLUTNINGSVIS MENAR ULRIK
M3

AREAL %

16
14
12

NÄR DET GÄLLER prognosen framåt är det
svårt att inte ta coronapandemin i beak
tande. Ulrik Abelson tror att den kommer
att sätta spår i skogsbruket med åtmins
tone en temporärt minskad efterfrågan på
virke och en prisminskning på skogsfastig
heter som följd – frågan är bara hur stora
effekterna kommer att bli.
– Redan nu ser vi att till exempel
sågverksbranschen, som är beroende av
export, har det tufft med den löpande
lönsamheten. Minskad efterfrågan gör det
svårt att bli av med det man producerar,
vilket givetvis slår hårt mot ekonomin.
Vissa sågenheter har redan dragit ner på
sin kapacitet, säger han och fortsätter:
– Exakt hur coronakrisen kommer att

Det här är
Skogsindex
 kogssällskapets index bygger
S
på aktuell prisrapportering
från hela landet. Genom att
dividera marknadspris för en
skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man
en kvot som kan användas i
jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du
får mycket skog för pengarna,
hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet
till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

Hej skogsägare!
VI TRÄFFAR SKOGSÄGARE SOM NYLIGEN KÖPT ELLER KÖPT TILL SKOG

Skogsägare:
Björn Widmark

”Att följa utvecklingen från
kalhygge till levande skog är
en väldigt speciell känsla”

Björn Widmark och hans fru Ulrika
Widmark äger och förvaltar cirka
300 hektar skog i Skåne. För Björn
är skogen en naturlig plats att umgås på över generationsgränserna.

Hej skogsägare

24

Text: Daniel Cederlund

Björn Widmark
Å LDER: 72 år.
B
 OR: På landet utanför
Hässleholm.
G
 ÖR: Jagar
och sköter
skogen.
Ö
 VRIGA
INTRESSEN: Umgänge med
nära vänner och familjen.

På familjen Widmarks fastighet finns numer en 16
hektar stor våtmark.

officer och aktiv jägare
har skogen alltid varit en del av Björn
Widmarks liv. Men det var först när han
träffade sin fru, vars familj ägde skog, som
han fick upp ögonen för skogsägande och
skogsförvaltning.
– Senare blev också vår son väldigt
intresserad av skog. Så det har blivit en na
turlig del av våra liv, säger Björn Widmark.
Efter att nyligen ha köpt till 100 hektar
skog äger Björn Widmark och hans fru
idag cirka 300 hektar skog i norra delen av
Skåne. Merparten utgörs av barrskog och
skötseln sker genom Skogssällskapet som
har varit ett stort stöd i förvaltningen.
– Johan Nilsson på Skogssällskapet hål
ler ihop det hela för oss. Han hjälper oss
med allt från markberedning och plante
ring till avverkning och försäljning. Det blir
ett väldigt tryggt skogsägande när vi har så
duktiga människor runt oss, säger han.
En av de investeringar som familjen har
gjort på sin fastighet är att anlägga en 16
hektar stor våtmark.
– I terrängen fanns ett låglänt område
där det var lämpligt att dämma och på så
sätt anlägga en våtmark. Det har bidragit
till att utveckla djurlivet och inte minst har
vi fått ett väldigt rikt fågelliv tack vare den,
säger Björn Widmark.

SOM FÖRE DETTA

DET ÄR SNARARE helheten och kretsloppet
än skogens enskilda delar som intresserar
Björn Widmark.
– Dels är det ju ett rent fritidsintresse
att ströva omkring i skogen. Men just att
planera och vistas i sin egen skog adderar
en dimension. Det är både svårförklarat
och svårslaget. Att följa utvecklingen från
kalhygge till en levande skog är en väldigt
speciell känsla, säger han.

Men att äga och förvalta skog är menings
fullt utifrån flera perspektiv; Björn Wid
mark ser även skogen som en naturlig plats
att mötas på över generationsgränserna.
– Att ta med sina barnbarn på en tur
med fyrhjulingen i skogen eller att jaga
med vår son är härligt.
BJÖRN WIDMARK TRIVS med det långsikti
ga perspektivet som skogsägandet innebär
för hans familj. Det känns bra att kunna
lämna detta efter sig, säger han.
– Skogen kommer att finnas kvar till
barn och barnbarn, sedan blir det upp till
dem vad de vill göra med den. Det är alltså
inte någon kortsiktig ekonomisk investe
ring – då finns det nog bättre sätt att få
avkastning, säger han.
Skogsägande är dock inte alltid en dans
på rosor. Det som ena dagen är tillväxt och
skörd kan nästa dag vara stormar, torka,
granbarkborrar eller andra motgångar.
Men Björn Widmark tycker att även det
oförutsägbara med skogen lockar: att vara
en skogsägare på gott och ont.
– Jag gillar att vara del av en process
jag delvis kan påverka, samtidigt som jag
vet att naturen lever sitt eget liv också. Vi
tänker minst 50 år framåt men har konkre
ta skogsbruksplaner för de närmaste tio
åren, ändå vet vi att planerna kan behöva
revideras vilken dag som helst i stort sett.
Den kombinationen lockar mig.

Har ni ambitioner att köpa mer skog i
framtiden?

– Vi har båda trots allt fyllt 70 år, men
får vi tio år till så vet man aldrig. Vi åker
inte gärna till lyxhotell på andra sidan
jorden för att dricka champagne. Vi har vår
lyx i skogen med allt vad den ger.

FOTO: PRIVAT
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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

Skogsägarskolan
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Så fixar
du till din
skogsbilväg

Se över dina skogsbilvägar
inför sommaren
Sommaren står för dörren och skogen
börjar torka upp efter vintern – ett
utmärkt tillfälle att ge sig ut och
inventera sina skogsbilvägar! Harald
Josephsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet, tipsar om vad du kan göra
för att hålla dina vägar i bra skick –
och varför det är en god investering.
Text: Therese Johansson Foto: Artur Luczka/Unsplash

VAD SKA MAN TITTA EFTER NÄR MAN
INVENTERAR SINA SKOGSBILVÄGAR?

– Kolla så att väg- och dikeskanter är fria från
vegetation, att det inte hänger in grenar från
omkringliggande träd och buskar. Se till att
det inte står vatten i diken som inte rinner
undan och att inte vägtrummorna är igensatta. Undersök också om det finns sprickor eller hål i vägen efter snö och tjällossning som
kan skapa problem för framkomligheten.
VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT
UNDERHÅLLA SINA SKOGSBILVÄGAR?

– En välskött skogsbilväg har oerhört stor
betydelse för både ekonomin i skogsbruket
och fastighetens värde. Att den är körbar och
säker gör virket tillgängligt och underlättar
SKOGSVÄRDEN 1–2020

DETTA ÄR SKOGSÄGARSKOLAN

I Skogsägarskolan ger vi i varje nummer
handfasta tips och råd till dig som skogsägare.

avverkningen. Att undvika långa terrängtransporter är bra för både ekonomi och
miljö – att transportera på väg ger lägre
transportkostnad per kubikmeter virke, gör
det möjligt att undvika körskador i skogen
och sänker koldioxidutsläppen. Det är också
viktigt med en bra väg vid skadesituationer,
till exempel vid vindfällen, insektsangrepp
och bränder. Dessutom underlättar en bra
väg tillsynen och skötseln av skogen, och
främjar friluftsliv och rekreation.
VAD HÄNDER OM FEL OCH BRISTER
INTE ÅTGÄRDAS?

VILKA ÅTGÄRDER KAN JAG VIDTA FÖR
ATT LIGGA STEGET FÖRE?

– Det kan vara lönsamt att öka bärigheten på
en befintlig väg så att du kan avverka under
tjällossning eller andra kritiska perioder. Att
hålla vägen tillgänglig under hela året är en
stor trygghet som minskar kapitalriskerna
och ökar värdet på fastigheten. Titta till
dina skogsbilvägar regelbundet för att se
förändringar och snabbt kunna sätta in rätt
åtgärder. Att hantera problemen medan de
är små lönar sig alltid!
HUR SER EN RIKTIGT BRA SKOGSB ILVÄG
UT?

– Körbanans bredd bör vara 3,5 meter med
tillägg i skarpa kurvor och väganslutningar.
Det ska finnas bra vändmöjligheter och inte
för djupa svackor eller för snäva kurvor eller
krön. Körbanan ska vara jämn och ha ett
slitlager med god bärighet även vid regn. Det
ska vara fritt från grenar, träd och andra hinder upp till 2 meter från vägens mitt och 4,5
meter fri höjd över körbanan. Vägen ska vara
väl uppbyggd, framförallt på blöta marker så
att inte själva vägen hamnar i markytan, för
då kommer vägen ha svårt att torka upp.
SKOGSVÄRDEN 1–2020
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Harald Josephsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Kalmar

Fixa till din skogsbilväg – 3 tips
Harald Josephsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet, tipsar:
 R ÖJ INTILL VÄGEN
Att ha röjda bestånd mot vägen ökar sikten i kurvor, minskar risken
att kvistar och grenar skrapar i fordonen samt ger en snabbare
upptorkning av vägen. Det ger dessutom örter, gräs och blommor
en chans att växa upp, vilket skapar en vacker vägren med rik
mångfald.
 RENSA DIKEN
Håll diken rena från vegetation och andra hinder som kan försvåra
vattenavrinning. Detta är särskilt viktigt invid vägtrummor, både
vid in- och utloppen. Ett väl underhållet dike med bra vattenavledning gör att risken för översvämning, som ofta medför vägskador,
minskar.
 ÅTGÄRDA SPRICKOR OCH HÅL
Efter vintern kan hål och sprickor uppkomma i vägen, särskilt i
norra Sverige när tjälen går ur marken. Vänta inte med att åtgärda
detta – ett bra löpande underhåll minskar kostnader för återställning efter avverkning och transport.

Välskötta skogsbilvägar – en
långsiktig investering
 Ökar värdet på din fastighet
 Bättre åtkomst till virke
 Lägre transportkostnader för virke och skogsvård
 Lägre energiförbrukning och mindre koldioxidutsläpp
 Färre körskador i skogen tack vare kortare terrängtransporter
 Ökad tillgänglighet för allmänhet, räddningstjänst och kraftbolag
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– Har du en väg i dåligt skick kommer ingen
lastbil eller något annat stort och tungt fordon att kunna köra in där. Virket riskerar då
att bli liggande under en längre period, vilket
skapar stora ekonomiska förluster. Tänk på
att det lönar sig att underhålla vägen före
avverkning, det är ofta betydligt dyrare att
åtgärda en sönderkörd väg. Om du upptäcker något som behöver rättas till är mitt tips
att anlita professionell hjälp istället för att
göra det själv. Du sparar tid, det ger ett mer
långsiktigt resultat och i det långa loppet är
det också en mer lönsam affär.

”En välskött skogsbilväg har oerhört
stor betydelse för både ekonomin i
skogsbruket och fastighetens värde.”

Returadress
Skogssällskapet
Ulls väg 29 A
756 51 Uppsala

Stubbehandla gran,
lärk och tall vid gallring
och slutavverkning!
När temperaturen någon gång under dygnet
överstiger +5° C ökar risken för rottickan att
etablera sig på färska stubbar.
Och detta helt oberoende av årstid. Rotröta är
skogens värsta skadegörare!
Behandla i tid! Infektioner kan överleva upp till
40 år och sprider sig till nästa generation. Du riskerar att förlora upp till 30 000:-/ha – helt i onödan.
Ditt beslut i dag avgör hur din framtida skog
skall se ut!

Viktigt!

avverkning
Behandla även vid
dad skog.
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Läs mer om Rotstop och rotröta på:
www.interagroskog.se

VAR MED OCH
RÄDDA LIV
Ge en gåva på redcross.se
När du ger en gåva kommer dina uppgifter
att behandlas av Svenska Röda Korset.
Läs mer på www.redcross.se/personligintegritet

