


Vad är skog?
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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 

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

•Skogsbruk!

 



• Konventionellt 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. 



Skogsbrukets ståndortsanpassning, odlande av träd 
istället för naturliga, spontant etablerade 

skogstyper. 



De artificiella skogarna är känsliga. Vanliga 
störningar mm blir till problem
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Ökande anspråk på skogen – intressekonflikter.

Behov av multifunktionella skogar.



 Är “hyggesfritt skogsbruk” en

lösningen?

Definition av hyggesfritt skogsbruk; “Hyggesfritt skogsbruk är ett 
samlingsnamn för skötselsystem, metoder och åtgärder som inte kallägger 

marken” Skogsstyrelsen, 2008

Just hur vi avverkar är inte den centrala

frågan!



När olika koncept diskuteras ges allt för ofta praktiska 
särdrag och aspekter för mycket fokus istället för de 

grundläggande förhållningssättet och målsättningarna. 

 Den beskrivning som ges av så kallade alternativa 
skogsskötselfilosofier i skogsskötselserien är typisk.

 All verksamhet har en underliggande filosofi! 

Därför är det intressant att även diskutera det nu 
konventionella skogsbrukets filosofi.

 
 De praktiska särdragen i en verksamhet är intressanta, men 

de måste ses i ljuset av grundfilosofi och de lokala 
förhållanden de tillämpas i.



Grundläggande insikter
• Produktion och miljö är i grunden och samma fråga. 

•  Vi kan inte konstruera skogen, vi kan bara utnyttja / 
bruka den!

• Avkastningskraven måste anpassas till naturens 
produktionsförmåga. Acceptera vad naturen på en 
viss plats tillhandahåller. 

• Vi behöver skogen, den behöver inte oss.



Den brukade skogen måste likna 
opåverkad skog!

 Naturlig artsammansättning
 Naturliga strukturer
 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”? 

 Vad är skillnaden – spelar det någon roll?



Ett bredare spektrum av 
livsmiljöer i brukad skog





Gör inte kalhygget!



Skogsbrukets intensitet måste 
ligga inom de naturliga 
störningarnas spektrum



• Mindre intensiv röjning 

• och gallring.

• Undvik att schablonmässigt

• underröja och jämna ut

• beståndsstrukturen.

• Mer fokus på stamkvalitet.

• Ger större virkesförråd och 
tillväxt- större klimatnytta. 



Bibehåll en varierad struktur.

Utveckla en mer varierad struktur i tidigare 
skötta bestånd om den saknas.
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