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Olika faser i skogens liv - succession

Olika trädarter dominerar i olika faser i 
olika skogstyper. Det är dock alltid 
fråga om flera olika arter som lever 
parallellt. – ”blandskogar”. 
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Störningar bryter och driver 
succession.

• De kan vara mer 
eller mindre 
storskaliga

• De kan vara mer 
eller mindre 
intensiva på den 
yta de berör.

• Storm
• Snö
• Vatten
• Brand
• Betning
• Insekter 
• Svampar
• Skogsbruk







Kalhuggning är inte samma sak 
som skogsbrand!
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Olika naturliga skogstyper uppvisar 
olika strukturer och olika dynamik. 

Hur ser det ut i relation till 
olika skogsbrukssystem?
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Teoretiskt sett två olika 
skötselsystem 

Blädning
• Ett ”konstant”  

skogstillstånd.
• Naturlig föryngring

Trakthyggesbruk
• Med eller utan kala 

kalhyggen
• Naturlig föryngring 

eller plantering



• Svenskt skogsbruk - plantageskogsbruk med 
intensiva skötselåtgärder.
Plantering - Röjning - Gallringar - Slutavverkning
– Skogsbruket utnyttjar och gynnar endast ett fåtal arter och 

successionsstadier. 
– Den biologiska mångfalden blir i stort lidande.

– En volymproduktion av relativt klent virke prioriteras, ofta på 
bekostnad av möjligheterna till mångbruk och skogsägarens ekonomi. 

– En stor andel av skogsmarken är inte särskilt attraktiv för rekreation. 



Vad är den principiella skillnaden?
• Blädning förutsätter en viss 

fördelning av stora och små träd 
”på samma plats” i skogen

• Trakthyggesbruk hanterar 
skogen som ytenheter som ges 
likartade egenskaper och 
hantera med likartade åtgärder. 
Kan vara mycket stora eller små

Illustration: Skogsstyrelsen, Skogsskötselserien



Ett skikt

Två skikt

Flera skikt



Naturnära skogsbruk
• - En annan skötselfilosofi än 

plantageskogsbruk. 

• Riktlinjer och ramverk istället för mer eller 
mindre schabloniserade skötselprogram.

– Det finns dock ett flertal olika inriktningar, vissa 
är mer schabloniserade än andra.  

• Integrerat processkydd - ” Lübeckmodellen”



Den brukade skogen måste likna 
opåverkad skog!

l Naturlig artsammansättning
l Naturliga strukturer
l Bibehållande av naturliga 

processer

Det ger skogar som är maximalt flexibla och tåliga mot 
påfrestningar i det långa loppet. 

- Vårt brukande av skogen är i sig en påfrestning!



Naturliga processer / mänskligt 
”skapande”? 

l Vad är skillnaden – spelar det någon roll?



Vad innebär insatsminimering?

l Gör inte så mycket- men det som görs görs
noga!

- Detta bryter mot etablerade sociala koder!  

och kan därför vara svårt att få gehör för. 



Riktlinjer för Lübeck kommunala skogsförvaltning.
4250 hektar skogsmark totalt, varav 3800 hektar brukas
Man började tillämpa naturnära skogsbruk enligt Lübeckmodellen 1990

• Inga kalavverkningar.
•  Ingen jordbearbetning, dikning eller gödsling.
•    Ingen användningen av kemiska bekämpningsmedel
•    Ingen plantering.
• Prioriterar att minska användningen av stora maskiner.
• Kör endast på bestämda stickvägar. (avstånd minst 40 i genomsnitt 60 m)

• Skörd av enskilda träd när de uppnått stora dimensioner.
• Minimerade gallringsingrepp och ingen ungskogsskötsel.
• Främjande av naturliga strukturer.
• Minst 80% av referensområdens beståndsvolym, död ved etc.
• Arbeten i skogen utförs endast med välutbildad egen personal.
• Anpassad viltförvaltning.



Ett bredare spektrum av 
livsmiljöer i brukad skog



Ekonomin då?
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Vanliga störningar blir till stora ofta kostsamma 
problem för skogsbruket.

Bild: Interagroskog.se Bild: Sveaskog.se

Riskerar att omkullkasta lönsamhets kalkylerna



41Hållbar stad – öppen för världen

Hur ställer man om? Göteborgs som 
exempel:

Mål- och inriktningsdokument 2012
Uppdrag till Fastighetskontoret:

Skogspolicyn ska revideras eftersom 
kunskaperna om ett miljöanpassat 
skogsbruk går snabbt fram och nya 
rön om t ex planteringsfritt skogsbruk 
behöver vävas in i policy och 
skötselplaner.



42Hållbar stad – öppen för världen

Förutsättningar

• Dialog mellan ledning, politiker och handläggare

• Uppdragsbeskrivning (till följd av dialogen)

• Vilka mål vill politikern uppnå? 

Behov av en skogspolicy



43Hållbar stad – öppen för världen

Grunden

• Riktlinjer för skogsförvaltningen sedan 2010
– Upphandling skogsbruksplan av mångbrukstyp
– Biologisk mångfald i skogen
– Skogen som arena för rekreation, friluftsliv och 

naturupplevelser
– Skogens ekonomi
– Miljöansvar
– Samarbete för utveckling

• Miljökvalitetsmål Göteborgs Stad
• Politisk ambition, bygga i den gröna
• Lågt ekonomisk värde av virket i 

relation till andra aspekter av skogen



44Hållbar stad – öppen för världen

Antogs av Fastighetsnämnden 2014

……och prisad av NSF i Göteborg 2018





Vi måste ha en marknad för de trädslag och
andra ”produkter” som ingår i de olika naturliga 

vegetationstyperna!

I våra grannländer finns en marknad för 
ädellövtimmer men även al, asp, oxel och rönn.

!



Men vill vi verkligen ha en marknad för arter 
som idag främst ses som naturvärdesträd?

Vad händer annars? Om det inte finns ekonomiska 
motiv att behålla en art i skogen så återstår 

regleringar och vädjanden till den goda viljan.



•Historiskt exempel  - eken i Sverige.
• Mycket viktigt träd i folkhushåll och tro. Visst lagskydd.
• 1500-talet blir den kronans träd och blir därmed närmast hatad av 

allmogen. Lagen avvecklas under 1800-talet. På 1900-talet får 
äldre ekar ett visst kulturhistoriskt skydd.

• Under 1900-talet styrs generellt den mer industriella 
virkesmarknaden mot barrträd.

- Vi har idag förmodligen Europas största koncentration av gamla 
ekar- men ingen nämnvärd förnyelse i icke skyddade skogar.

- Med detta inte sagt att vi nu ska ut och hugga 
naturvärdesträd!



Målsättningarna är grunden i 
omställningen.

Goda förutsättningar i norra Sverige med 
oftast inhemska och ståndortanpassade 
trädslag.

Det är lättare att påverka strukturer, 
särskilt i horisontalplan än 
trädslagsammansättningen.

Utmaning i ofta låga virkesförråd och 
medelåldrar.










