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Och i skogens ställe har ofta trädplantager etablerats. 

Men det är något mer än bara klimatet som har förändrats. De senaste 50 åren 
har över halva Sveriges produktiva skogsmark kalhuggits. 





Skillnaden avseende resiliens i en skog och 
en plantage är monumental.



På europeisk nivå ser motsvarande utveckling ut såhär.
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Natural	disturbances have	increased	in	Europe	in	the	
last	40	years
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Planteringar är ytterst ostabila 



Korrelationen mellan ökad mänsklig  påverkan och 
minskad resiliens är fastlagd bortom all rimlig tvivel. 



Försämrad resiliens, ökad risk 
- Stormskador 
- Brandskador 
- Insektsangrepp 

Förstärkt resiliens, minskad risk
- Stormskador 
- Brandskador 
- Insektsangrepp 

Där vi p.g.a. storm, brand eller insektsangrepp 
tvingas att börja om finns skäl att tänka nytt. 

Plantage Skog



Vad kan vi förutsäga om framtiden? 

Visingsö: Glödlampan hann både 
uppfinnas och bli omodern innan   
ekarna vuxit sig stora.  



Ekosystembaserat skogsbruk

Lübeckmodellen 

Naturliga ekosystem är evolutionens svar på hur lokala, resilienta 
ekosystem är uppbyggda. 



Ecoforestry utgår från det som evolutionen genererat
– En evolution som ständigt pågår –

PNV  Potentiell Naturlig Vegetationstyp: 
- resultatet av årmiljoner av evolution och klimatförändringar. 

MI  Minimum Interferens:
– försiktighetsprincipen, att påverka det naturliga 
ekosystemet minimalt.



Här följer exempel på olika skogstyper





















Så här kan områden som lämpar sig att 
börja skötas med Lübeckmodellen se ut: 













Lübeckmodellen går att tillämpa överallt där 
skog växer eller kan växa naturligt.

Hur man går tillväga, hur mycket som huggs, 
av vad, när och på vilket sätt, beror på 
områdets status.

För en beskrivning rekommenderas boken 
Konsten att hugga träd och ha skogen kvar.

Den är skriven för att förklara 
Lübeckmodellens grunder. 



Översikt över olika utgångslägen 
– att ta ut en ny riktning –



Till detta kommer att ekosystembaserat 
skogsbruk som Lübeckmodellen har 
potential att bromsa pågående klimatkris 
och pågående artutdöende. 

Bonus: 





Potentialen är stor
• Ökad resiliens 
• Ökat kollager
• Ökad biologisk mångfald
• Ökad rekreation  
• Ökad totalproduktion 



Bok Konsten att hugga träd och ha skogen kvar finns att 
beställa på Adlibris & Bokus. 

YouTube föreläsningen kommer att läggas upp på YouTube. 
Sök på Mikael Karlsson Ecoforestry IALE 2019

Information om Lübeckmodellen och ekosystembaserat 
skogsbruk se www.ecoforestryfoundation.se

Föreläsningar, mail på contact@ecoforestry.se

För konsultation kring tillämpning av Lübeckmodellen gå in 
på www.ecoforestry.se eller www.silvaskog.se

För mer information: 



Tack! 

mikael.karlsson@ecoforestry.se


