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Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete var att ta reda på var skogsägare står i tanken på att 

bedriva hyggesfritt skogsbruk på sin fastighet samt vad skogsbolagen har för åsikter 

om hyggesfritt skogsbruk. Studien bygger på en enkätundersökning riktad till 25 

privata skogsägare och en intervjuundersökning riktad till fyra skogsbolag i södra 

Kronobergs län.  

 

Av intervjuerna framkom att skogsbolagen betraktar hyggesfritt skogsbruk som ett 

sämre alternativ än trakthyggesbruk, men att de tror att hyggesfritt skogsbruk 

kommer att användas mer i framtiden än vad det görs idag, antagligen på sämre 

marker eller på NS-bestånd. Genom enkäten framkom det att 52 % av de privata 

skogsägarna var intresserade av och nyfikna på hyggesfritt skogsbruk samt även 

villiga att testa det på en liten del av sin mark. Av blädning, Naturkulturmetoden och 

Naturnära skötsel/Lübeckmetoden, var blädning den metod som var den mest 

intressanta enligt respondenterna. 
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Abstract 

The report scrutinizes, on the case study basis, the potential interests of forest 

companies and private forest owners to apply continuous cover forestry. Four 

interviews with local forest companies and a smaller opinion poll among forest 

owners were carried out in the county of Kronoberg, southern Sweden. The report 

also covers a smaller résumé of three different continuous cover forestry 

management practices, as well as a description of forest ownership in the county. The 

management practices in focus were single-tree selection system, Naturkultur and the 

Lübeck method. The study shows that companies in general are less interested in 

continuous cover forestry than traditionally methods, whereas forest owners 

interviewed showed more interest and curiosity. It can be concluded that about a half 

of the forest owners wished to request more information of various forest 

management practices based on continuous cover forestry. 

Nyckelord: Blädning, Naturkultur, Naturnära skötsel, Hyggesfritt skogsbruk, 

Lübeckmetoden 
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Förord 
 

Detta examensarbete är en studie om intresset för hyggesfritt skogsbruk bland privata 

skogsägare och skogsbolag i Kronobergs län. Omfattningen på examensarbetet är 15 

högskolepoäng och är en del i Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Matti Flinkman som har ställt upp när 

frågor uppstått. Ett stort tack riktas även till Sveaskog, Sydved, Södra och Vida som 

har ställt upp på intervjuer samt Naturvårdsverket för tillåtelse att använda deras 

material. Särskilt tack även till samtliga skogsägare med intresse att svara på 

enkäten.  

 

Vill även passa på att tacka vänner och familj som har ställt upp och diskuterat 

arbetet med mig de senaste tre månaderna. 

 

Växjö 2013-08-19 

 

Klas Pettersson 
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1. Introduktion 
 

I Skogsbruk och ekologi skrev Lundwall (1973) något som är tänkvärt och som 

fortfarande är relevant i dagens skogsbruk: 

 

”Kalhyggen blir allt vanligare och de breder ut sig 

över landet. Åkermarker övergår till skogsmark. 

Barrskogen breder ut sig på lövskogens bekost- 

nad. Gödsling av skogsmark blir allt vanligare. 

Lövskogen bekämpas med fenoxisyror. Insekter 

bekämpas med bl.a. DDT och lindan. Nya arter 

inplanteras. Kalavverkningsytor markberedes 

genom plöjning.  Myrar dikas ut för att man ska 

få mera skogsmarker. Monokulturer blir allt 

vanligare. Stora maskiner tar över skogsarbetet 

i stor utsträckning. Skogsindustrin expanderar. 

Men vad händer egentligen med miljön? Vad 

får skogsbruket för ekologiska konsekvenser?” 

 

Skogen i Sverige är så mycket mer än bara en plats där virkesproduktion bedrivs. Det 

är en plats där allt från människor, växter och djur ska kunna trivas och vistas i. 

Enligt Gärdenfors (2010) är mer än hälften (52 %) av alla arter knutna till våra 

skogsmiljöer. Att förvalta den svenska skogen etiskt korrekt och med en hållbar 

utveckling är nödvändigt för att situationen inte ska förvärras. På senare tid har det 

skett attitydförändringar hos allmänheten och lagstiftare, vilket har lett till att 

intresset för alternativa metoder och skötselsystem i skogsbruket ökat 

(Skogsstyrelsen, 2004). 

 

Skogsbruket i Sverige har dominerats av trakthyggesbruk sedan mitten av 1900-talet 

och är enligt många skogsägare sedan barnsben det självklara valet att sköta skogen. 

Den skogliga forskningen har huvudsakligen varit inriktad mot produktion av gran 

och tall vilket har lett till en högre kunskap om skogsproduktionens förutsättningar 

för dessa trädslag än om villkoren för de drygt 20 000 andra skogslevande arter vi har 

i Sverige (Rosell m. fl., 2009).  

 

Hur Sverige bedriver skogsbruk inverkar på de skogslevande arternas levnadsvillkor. 

Dagens skogar har inte samma utseende och struktur som de en gång har haft. Den 

modernt skötta skogen är likåldrig, håller en högre slutenhet, innehåller få gamla träd 

och mycket lite naturligt skapad död ved. Livsvillkoren för flera av skogens djur, 

svampar och växter har förändrats. En del arter har gynnats av dagens 

skogsproduktion, men många har missgynnats - speciellt arter som lever i gammal 

skog (Figur 1.1) (SLU, 2012). Gärdenfors (2010) redovisar att runt 75 % av de arter 

som är rödlistade och som är knutna till skogen har blivit rödlistade just på grund av 

att deras population har minskat. Vidare är 10 % rödlistade då de är mycket sällsynta 

och har små populationer, 10 % för att de är dåligt kända samt 5 % för att de 
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försvunnit från Sverige. Avverkning av skogar med höga naturvärden är den faktorn 

som påverkar skogsarterna mest negativt i Sverige eftersom dessa skogar oftast är 

väldigt gamla och har haft en lång kontinuitet (SLU, 2012). 

 

 
Figur 1.1 Skogsbruksåtgärders påverkan på rödlistade arter i skogen 

(Naturvårdsverket, 2012). 

 

Ett alternativ till trakthyggesbruk är hyggesfritt skogsbruk. Dock har ekonomin för 

hyggesfritt skogsbruk ofta kritiserats, vilken är en viktig aspekt för många 

skogsägare. Skogsbolaget Södra har tagit fram en ekonomisk jämförelse mellan 

trakthyggesbruk och ett hyggesfritt alternativ som utförts i ett genomsnittligt 

slutavverkningsbestånd i Götaland där en övergång till ett hyggesfritt skogsbruk 

skulle medföra en minskning av den framtida avkastningen med upp till 40 % av 

markvärdet (Södra, 2012). Hagner (2012a) har kritiserat denna studie genom att påstå 

att den är bristfällig och att Södra har fått fram ett resultat som avviker kraftigt från 

andra både praktiska och teoretiska resultat.  

 

Skogsstyrelsen har i en sammanställning jämfört ekonomin mellan konventionellt 

trakthyggesbruk och blädning - en sedan länge känd form av hyggesfritt skogsbruk 

(Skogsstyrelsen, 2008a). Den visade att produktionen för trakthyggesbruk med start 

från kalmark är jämförbar med produktionen för blädning med start från existerande 

bestånd. Inkomstförlusten för de kvarlämnande avverkningsmogna träden bedöms 

vid blädning vara högre än kostnaden för etablering av ny skog. Vidare skulle en 

eventuell förändring av ståndortsindex vid nyplantering bidra till att produktionen vid 

trakthyggesbruk blir högre än vid blädningsskogsbruk.  

 

En studie från Finland kom fram till att nuvärdet för hyggesfritt skogsbruk i en 

granskog var mellan 1095 % högre till 3 % lägre jämfört med trakthyggesbruk 

(Pukkala m. fl., 2010). För tallskog var nuvärdet för hyggesfritt skogsbruk mellan 

636 % och 2 % högre. Bland granbestånden var lönsamheten för de två metoderna 

likvärdig på höga boniteter. På medelboniteterna var det hyggesfria alternativets 

procentuella lönsamhet bättre ju högre kalkylränta man räknade med. Liknande såg 

man för tallbestånden där trakthyggesbruket bara var konkurrenskraftigt vid låg 

kalkylränta (1 %). Ju högre kalkylränta desto mer överläget var det hyggesfria 

alternativet, oberoende av bördighet och geografisk plats.  
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Främst p.g.a. miljömässiga själ, men även ekonomiska, har ett flertal organisationer, 

t.ex. Jordens Vänner (2011) och Världsnaturfonden (2008), börjat förespråka 

användning av alternativa skogsbruksätt som hyggesfritt skogsbruk i Sverige. Detta 

skulle kunna vara ett sätt att kombinera virkesproduktion och bevarande av den 

naturliga dynamiken och miljövärdena i skogen. Hösten 2012 diskuterade även 

svensk media, bl.a. Sveriges Radio (2012) och Dagens Nyheter (2012), 

trakthyggesbruket. Om hyggesfritt skogsbruk skulle börja bedrivas i större skala i 

Sverige är det viktigt att alla är med i utvecklingen. Därför är det intressant att ta reda 

på vad skogsägare och skogsbolag tänker och står i frågan om hyggesfritt skogsbruk. 

 

1.1 Syfte och mål 

 

Studiens syfte var att undersöka intresset för att bedriva hyggesfritt skogsbruk i liten, 

mellan eller stor skala bland skogsbolag och skogsägare i Kronobergs län. Specifikt 

behandlades följande frågeställningar: 

 Var står sydsvenska skogsbolag i frågan om hyggesfritt skogsbruk? 

 Finns det något intresse bland privata skogsägare att använda sig av hyggesfritt 

skogsbruk? 

 Anses någon av metoderna för hyggesfritt skogsbruk mer intressant än någon 

annan att använda sig av? 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Studien avgränsades geografiskt till skogsbolag och privata skogsägare verksamma i 

Kronobergs län. De privata skogsägarnas fastighetsstorlek var även av betydelse vid 

urval av skogsägare. Studien avgränsades till tre mer kända hyggesfria metoder, som 

beskrivs närmare i kapitel 2.  
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2. Teori om skogsbruksmetoder i Sverige 
 

2.1 Skogsbrukets utveckling i Sverige 
 

I det äldre bondesamhället var skogen en allmän resurs för byn och socknen. Skog 

var det ingen brist på och därför behövde man inte styra användningen som mest 

bestod av skogsbete, avverkning för husbehov eller brännved samt kol- och 

tjärbränning. Gruvbrytningen, som kom lite senare, krävde mycket ved för stolpar 

och eldsättning. Järnframställningen utnyttjade även den stora mängder ved och kol. 

Skogen uppfattades inte längre som outtömlig och svedjebruket förbjöds 1647.  

 

Under 1700-talet ökade landsbygdsbefolkningen i Sverige, vilket även ökade trycket 

på skogsmarken som användes alltmera för nyodling och bete. Det gemensamma 

skogsägandet ledde till ett dåligt utnyttjande av skogsmarken. Skiftesreformerna 

inom jordbruket i slutet av 1700- och början av 1800-talen lade dock vägen för 

dagens individuella ägande av skogsmarken samt att skogsmark kunde säljas och 

användas som säkerhet för lån. När sedan under andra hälften av 1800-talet 

sågverksnäringen utvecklades explosionsartat, följd av i slutet av seklet 

massaindustrin och senare pappersindustrin skapades en helt ny värdegrund för 

skogmarken och skogsbruket. Den tilltagande efterfrågan av skogsråvara medförde 

att också avlägsna skogstillgångar, t.ex. i Norrlands inland blev eftertraktade 

råvarufångstområden för industrierna (Roos, 1996), vilket då också bidrog till 

införandet av nya skogsbruksmetoder för att kunna tillmötesgå industrins efterfråga 

på råvara.  

 

2.2 Trakthyggesbruk 
 

Trakthyggesbruket utmärks av att man samtidigt avverkar alla träd på en större yta 

och börjar om med en ny skogsgeneration genom markförberedande åtgärder och 

plantering. På vissa platser tillämpas även skärmställning eller fröträdställning för att 

få fram en föryngring. Målet är att få fram ett likåldrigt bestånd att arbeta med. 

Trakthyggesbruket har varit dominerande i det svenska skogsbruket sedan mitten av 

1900-talet. 

 

Metoden kom till Sverige i slutet av 1800-talet men fick inte något större genomslag 

förrän 1948, då man avrådde blädningsbruk i Skogsvårdslagen. Metoden har 

utvecklats och formats efter samhällets behov och intressen. På 1970-talet uppstod 

exempelvis en offentlig debatt mellan miljörörelsen och skogsnäringen om de 

kemikalier, som användes för att effektivt begränsa lövuppslag och skadeinsekter i 

skogen. Detta ledde till förbud mot DDT och Hormoslyr i skogsbruket. Miljörörelsen 

har påverkat det svenska skogsbrukssättet på flera områden t.ex. på 1980-talet genom 

introduktionen av begreppet biologisk mångfald (Lisberg Jenssen, 2011). Genom att 

föra frågan från skogsproduktion till skogens andra värden så som variation, 
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landskapstypers olikheter, trädens ålder, växter samt djur i skogen anmärkte man 

flera företeelser som var hotade av det moderna skogsbruket.   

 

Med naturvetenskapliga argument fick miljörörelsen större inflytande på 

skogsbruksdebatten. En skogspolitisk kommitté fick i uppgift att utreda 

förutsättningarna för att kunna bedriva en långsiktig skogshushållning samtidigt som 

det biologiska värdet i skogen kvarstår. Resultatet av utredningen blev bland annat att 

man föreslog att målen produktion och biologisk mångfald skulle väga lika, 

begreppet slutavverkning togs bort i lagtexten och en större frihet för den privata 

skogsägaren att själv välja metoder för avverkning infördes (Lisberg Jenssen, 2011). 

I Skogsvårdslagen, som trädde i kraft 1994, var målet att bevara den biologiska 

mångfalden stödd i lagen (Skogsstyrelsen, 2012).  

 

2.3 Hyggesfritt skogsbruk 

Hyggesfritt skogsbruk beskrivs som en skogsbruksmetod för områden som har varit 

oavbrutet trädbevuxna utan ett betydande trädslagsbyte sedan år 1700. Hyggesfritt 

skogsbruk utgör ett samlingsnamn och är synonymt med begreppet 

kontinuitetsskogsbruk. Idén är att skogen alltid ska vara trädbeklätt och att den ska ha 

en slutenhet som ligger på den nivå som anges i 5 § i Skogsvårdslagen 

(Skogsstyrelsen, 2012). Att bedriva ett hyggesfritt skogsbruk går att göra i alla 

sorters skog bara förutsättningarna är lämpliga. Motiv för att bedriva hyggesfritt 

skogsbruk kan vara ett intresse för alternativa skogsbruksmetoder. Vidare kan 

hyggesfritt skogsbruk vara ett sätt att gynna naturvärden i skogen, bevara och 

utveckla kulturmiljöer eller att skapa och bevara rekreationsskogar (Skogsstyrelsen, 

2004). 

En vanlig missuppfattning är att hyggesfritt skogsbruk skulle vara "förbjudet" i 

Sverige. Dock har det alltid varit lagligt enligt Skogsvårdslagen även i 1948 års 

skogsvårdslag (Lundqvist m. fl., 2009). I den stod det att gallring bör utföras som 

låggallring, men att det fanns speciella undantag i bestånd med ovanlig ålders- 

dimensions- eller trädslagssammansättning, som gjorde att höggallring kunde vara 

tillåtet. Skogsvårdslagens förändringar 1979 klargjorde detta tydligare genom 

formuleringen:  

 

"I undantagsfall, såsom i flerskiktade bestånd, kan ålders- och trädslagssammansättningen, 

dimensionsfördelning, kvalitet m.m. vara sådan att gallringen kan inriktas även mot de grövre 

träden.” (Skogsstyrelsen, 1979). 

 

År 1994 kom den nu gällande Skogsvårdslagen och med den togs alla restriktioner 

kring blädning och annan liknande skötsel av skog bort. Man uttrycker istället att en 

avverkning ska vara planerad för återväxt av ny skog eller gynna den befintliga 

skogens utveckling. I Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd förtydligas detta 

genom virkesförrådsdiagram för 5 § och 10 § (Figur 2.1) (Skogsstyrelsen, 2011).  
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Figur 2.1 Virkesförrådsdiagram över 5 § och 10 § i Skogsvårdslagen 

(Skogsstyrelsen, 2011).  

 

Så länge volymen efter avverkning i ett bestånd överstiger 10§-kurvan får man 

avverka precis hur man vill, under förutsättning att lämpliga trädslag gynnas och är 

relativt jämt fördelade samt att de kvarvarande träden är utvecklingsbara. Vid 

hyggesfritt skogsbruk måste virkesförrådet alltså hela tiden ligga över 10§-kurvan för 

att vara tillåtet enligt Skogsvårdslagen (Lundqvist, m. fl., 2009).  

Det finns flera olika metoder för hyggesfritt skogsbruk. Föreliggande avsnitt 

beskriver metoderna blädning, Naturkultur och Naturnära skötsel/Lübeckmetoden. 

2.3.1 Blädning 

Blädning är en skogsbruksmetod som har funnits drygt hundra år i Sveriges 

skogsbruk. Blädningen i Sverige är en variant av den ursprungliga blädningsformen 

som härstammar från gränsområdena mellan Schweiz, Tyskland och Frankrike från  

slutet av 1800-talet. Idén bakom blädning är att man kontinuerligt skall bevara en 

förutbestämd diameterfördelning mellan stammarna enligt en inverterad J-kurva 

(Figur 2.2). Då får man enligt teorin samma volymtillväxt under varje 

blädningsintervall och man kan avverka lika stor virkesvolym vid varje blädning. 

Blädningsintervallet menas med hur lång tid det är mellan ingreppen och avgör hur 

stor andel av den blädningsbara skogen som årligen kan blädas (Skogsstyrelsen, 

2008b). 
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Följande principer gäller vid blädning 

 

 behåll skiktningen  

 försök inte gynna föryngringen utan vårda trädskiktet  

 bibehåll ett stort virkesförråd jämt fördelat över arealen  

 undvik att skapa eller utvidga luckor. 

 

Mellan 1920 och 1930 rådde en lågkonjunktur i Sverige och den svaga ekonomin i 

samhället gjorde att man var mindre aktivt i investeringar likt föryngringsåtgärder. 

Man förlitade sig på att den naturliga föryngringen skulle klara av kraven man ställde 

på skogen. Samtidigt skedde det en drastisk utveckling bland Sveriges massaindustri, 

som hade behov av råmaterial samt skapade en avsättning för de klenare träden i 

skogarna. Resultatet blev ofta att man återvände till de genomhuggna bestånden och 

gjorde allt hårdare avverkningar (Lundqvist m. fl., 2009). Jäghagen & Sandström 

(1994) beskriver att på grund av den dåliga återväxten skapades stora arealer 

skräpskog i Sverige då blädningen inte ledde till någon föryngring. 

 

Runt 1950-talet "förbjöd" man blädning i svenska statens skogar då de bestånd som 

blädats inte hade utvecklats som förväntat, särskilt när det gällde lyckade 

föryngringar, medan flera exempel på hyggesföryngring lyckade från olika delar av 

landet. Idén och genomförandet av blädning missuppfattades och man misskötte 

metoden. Istället för att följa riktlinjerna så som inverterad J-kurva över 

diameterfördelningen, skuggföredragande trädslag, samt konstant stora virkesförråd, 

för att oavbrutet kunna bevara en hög tillväxt gjorde man tvärt om i Sverige. Man 

högg hårt, tog upp luckor, lämnade små virkesförråd samt blädade i ljusföredragande 

trädslag så som tall på felaktigt sätt. Misstaget var att man alltså uppfattade blädning 

som en föryngringsmetod och inte som en form av gallring (Lundqvist m. fl., 2009). 

 
Figur 2.2 Principskiss över ”inverterad J-kurva” (Lundqvist m. fl., 2009). 
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2.3.2 Naturkultur 

Metoden utvecklades av Mats Hagner professor i skoglig produktionslära vid Umeå 

universitet. Naturkultur är en metod som har flera likheter med en ekonomisk 

princip. Den går ut på att maximera nuvärdet av träd i grupper som konkurrerar med 

andra träd i grupper, genom att på kort och lång sikt utnyttja den ekonomiskt bästa 

åtgärden med hänsyn till förutsättningarna på den individuella platsen i skogen. I 

jämförelse med trakthyggesbruket så tar man alla skogsvårdsbeslut på trädtruppsnivå 

och inte på beståndsnivå. Trädgruppens storlek bestäms av träden inom gruppen som 

konkurrerar om samma tillväxtresurser (Rosell m. fl., 2009). 

 

I varje trädgrupp plockas alltså bara de träd som är avverkningsmogna bort. Därefter 

utförs en mindre gallring av de träd som är kvar för att ta bort dåliga träd och friställa 

bra träd som kommer att ge ett bra ekonomiskt utbyte. Man försöker att eftersträva en 

ökad trädstorleksspridning, där ett eller två träd tillåts dominera över de andra för att 

växa snabbare, samtidigt som man låter de mindre träden kvalitétsdanas genom att 

hålla tillbaka dem till dess det är deras tur att dominera (Skogsstyrelsen, 2008c).  

 

I Naturkulturmetoden används plantering som föryngringsmetod när behovet uppstår, 

exempelvis när ett uttag leder till en för stor lucka bland träden. Annars använder 

man sig av naturlig föryngring så gott det går. All plantering som sker utförs som 

grönrisplantering för att plantorna ska komma igång så snabbt som möjligt efter en 

gallring (Hagner, 2012b).  

 

Målet är att det alltid ska finnas träd eller plantor överallt så att markens 

produktionsförmåga utnyttjas maximalt. Då återväxten är alla träd som inte uppnått 

en ekonomisk mognad blir skogen alltid produktiv och nästa avverkning av mogna 

träd kommer relativt kontinuerligt. Det medför att principen teoretiskt sätt kan 

användas överallt (Rosell m. fl., 2009). Hög kompetens vid avverkning krävs dock 

för att skogens långsiktiga värde inte ska skadas genom för hård gallring, eftersom 

urvalsprinciperna vid trädval är relativt komplicerade (Hagner, 2012b).  

 

Tumregler vid trädgruppsurvalsprocessen 

 

 Märk ut evighetsträd som ska lämnas  

 Brukas marken till annat än virkesproduktion? Vilka hänsyn måste då tas?  

 Anpassa huggningsstyrka till snö- och stormskaderisk  

 Glesa ut så de kvarvarande träden växer bra  

 Röj också bland de minsta, men spara unga reservträd, med tanke på skador och 

kommande urval  

 Avverka mogna träd 

 Spara omogna träd  
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 Ta bort sjuka eller skadade träd  

 Variera tätheten med tanke på biodiversitet och mångbruk  

 Redan den första sommaren planteras insektsskyddade plantor där 

beståndsföryngring saknas (Hagner, 2012b). 

 

2.3.3 Naturnära skötsel/Lübeckmetoden 

Naturnära skötsel är en skogsvårdsfilosofi som härstammar från Tyskland och 

Danmark och som bygger på att man låter naturen göra det mesta av jobbet själv. 

Den naturnära skötselmetoden kallas ibland Lübeckmetoden. Genom att utnyttja 

skogens naturliga gång och dynamik samt att begränsa mängden åtgärder i 

skogsbruket ska utvecklingen av skogen uppfylla de mål som markägaren har med 

sitt skogsbruk. En skog som sköts med naturnära skötsel innehåller ofta flera olika 

trädslag i olika åldrar, storlekar och utvecklingsstadier, jämfört med en skog som 

bedrivs som trakthyggesbruk. Istället för att ha ett givet system bör man använda 

Naturnära skötsel utifrån de olika riktlinjer som finns vid olika förutsättningar 

(Skogsstyrelsen, 2008b).  

 

Riktlinjer för naturnära skogsskötsel 

 

 Biologisk rationalisering: Låta naturen i största möjliga utsträckning göra jobbet 

själv och endast göra mindre och målmedvetna ingrepp, så som hjälpplanteringar 

vid misslyckad naturlig föryngring.  

 

 Naturnära strukturer: Naturskogar ska ge inspiration vid skogsskötseln.  

 

 Trädslagsblandningar: En grundpelare i metoden är att utveckla en bra 

trädslagsblandning som även på längre sikt värnar om ett hyggesfritt skogsbruk. 

Olika trädslag har olika funktioner i en naturlig skog.  

 

 Naturlig föryngring: En annan grundpelare i metoden. Man bör i naturnära 

skogsskötsel hela tiden ha som bakomliggande tanke att skötseln ska gynna den 

framtida naturliga föryngringen. Man bör heller inte använda sig av 

markberedning. 

 

 Kompletterande plantering/sådd: Om den naturliga föryngringen misslyckas eller 

är dålig i plantantal eller sammansättning kan man plantera. Viktigt att välja arter 

som passar i beståndet eller luckan baserat på om arterna är skuggfördragande 

eller ljuskrävande (Skogsstyrelsen, 2008b). 
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3. Material och genomförande 

Studien genomfördes genom intervjuer med områdesansvariga på skogsbolagen 

Sveaskog, Sydved, Södra och Vida, samt genom en enkätundersökning bland 25 

privata skogsägare runt orten Eneryda mellan Älmhult och Växjö i Kronobergs län. 

Avsnittet inleds med en översiktlig genomgång av ägandeförhållanden i Kronobergs 

län varefter det redogörs för i studien ingående skogsbolag och privata skogsägare. 

En beskrivning av dels intervju- och enkätförfarande, dels genomförd analys 

avrundar sedan avsnittet. 

 
3.1 Kronobergs läns ägandeförhållande 

 

År 2011 fanns det 11 164 brukningsenheter registrerade som skogsbruk i Kronobergs 

län. Dessa ägdes av 11 534 skogsägare varav merparten var privata skogsägare 

(Skogsstyrelsen, 2012). Många skogsägare var delägare varför antalet skogsägare 

inte stämmer exakt med antalet brukningsenheter. I Tabell 2.1 presenteras antalet 

brukningsenheter per ägarkategori. 

 

Tabell 2.1. Ägarförhållande antal brukningsenheter i Kronobergs län 2011 

(Skogsstyrelsen, 2012). 

Ägarförhållande antal brukningsenheter 

Ägare Antal enheter 

Enskilda ägare 11 345 

Privata aktiebolag 89 

Övriga privata ägare 68 

Statsägda aktiebolag 7 

Övriga allmänna ägare 12 

Staten 12 

Okända 1 

Summa 11534 

 

Av den produktiva skogsmarken i länet äger de enskilda ägarna den största delen, ca 

80 % (466 000 ha) (Tabell 2.2 och Figur 2.3). Den arealmässigt näst största 

ägarkategorin är statsägda aktiebolag som äger drygt 10 % (57 000 ha) av länets 

produktiva skogsmark. 
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Tabell 2.2. Ägarförhållande produktiv skogsmark i Kronobergs län 2011 

(Skogsstyrelsen, 2012). 

Ägarförhållande produktiv skogsmark 

Ägare Areal (ha, tusental) 

Enskilda ägare 466 

Privata aktiebolag 19 

Övriga privata ägare 33 

Statsägda aktiebolag 57 

Övriga allmänna ägare 10 

Staten 7 

Okända 0 

Summa 592 

 

 

 

 
Figur 2.3. Ägarförhållande, arealfördelning produktiv skogsmark 2011, Kronobergs 

län (Skogsstyrelsen, 2012). 

 

Om man ställer antalet brukningsenheter mot arealfördelningen får man 

medelstorleken på brukningsenhet för respektive ägarkategori. Även om nästan 4/5 

av all produktiv skogsmark i Kronobergs län ägs av enskilda ägare (Figur 2.3) så 

handlar det storleksmässigt om relativt små arealer, i genomsnitt ca 41 ha per 

brukningsenhet, vilket kan jämföras med de statsägda aktiebolagens 

brukningsenheter på ca 8 143 ha i medeltal (Figur 2.4). 
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Figur 2.4. Medelstorlek på brukningsenhet (ha) per ägarkategori, Kronobergs län 

2011 (Skogsstyrelsen, 2012). 

 

3.1.1 Skogsbolagen 

Till intervjuerna utvaldes fyra skogsbolag, som är större aktörer med verksamhet i 

Kronobergs län: Sveaskog, Sydved, Södra och Vida. Sveaskog är Sveriges största 

skogsägare och innehar 14 % av den totala produktiva skogsmarken i Sverige. Deras 

kärnverksamhet är att sälja timmer, massaved och biobränsle från sina egna marker 

(Sveaskog, 2013). Sydved är ett företag som köper leveransvirke, rotposter samt 

erbjuder skoglig rådgivning och service till skogsägare i södra Sverige. Alla affärer 

sker i samverkan med skogsägaren då de inte äger någon egen skog (Sydved, 2013). 

Södra är en skoglig ekonomisk förening där medlemmarna tillsammans bestämmer 

inriktningen för Södra. Ca 51 000 privata skogsägare i södra Sverige är medlemmar i 

Södra. Tillsammans äger de drygt hälften av all privatägd skog i området och 

dessutom en mängd olika förädlingsindustrier. Södra äger även en del egen skog som 

används för både utvecklingsfrågor och avkastning (Södra, 2013). Vida är Sveriges 

största privatägda sågverkskoncern och produktionen är mestadels inriktad mot 

konstruktionsvirke för en rad olika marknader. All råvara till industrin köps in och 

det mesta kommer från privata skogsägare. Vidas verksamhet inkluderar även 

hustillverkning, emballagetillverkning, pelletstillverkning och biobränslehandel 

(Vida, 2013).  

 

3.1.2 Privata skogsägare 
 

De flesta privata skogsägare i Kronobergs län har relativt litet skogsinnehav (Figur 

2.4), vilket försvårar möjligheten att enbart leva på sitt skogsbruk, utan använder det 

rimligtvis som en extra sidoinkomst i den privata ekonomin. Skogsägare har olika 

mål och drömmar med sitt skogsbruk, så som pengar, naturupplevelse, jakt, svamp- 

och bärplockning. Att alla inte ha samma värderingar vad som är viktigt är relativt 

säkert, då man prioriterar olika saker i livet (Svanstedt, 2012).  
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Urvalet av privata skogsägare (jämför kategorin enskilda ägare i 3.1) baserades dels 

på skogsägarnas brukningsenheters/fastigheters geografiska läge. 

Brukningsenheterna/fastigheterna låg inom ett begränsat geografiskt område, 

Eneryda, där författaren har en personlig relation till skogsägarna för att därmed 

försöka erhålla så hög svarsfrekvens som möjligt. Urvalet grundade sig också på 

brukningsenheternas/fastigheternas storlek. Enheterna skulle i den mån det gick 

efterlikna medelfastigheten för enskilda ägare i Kronobergs län om 41 ha. 

 

3.2 Intervjuerna och enkäterna 

Enkätfrågorna (bilaga 2) och intervjufrågorna (bilaga 3) framarbetades av författaren 

i samråd med handledaren. För formulering och stöd för skrivandet av frågorna har 

saklitteratur inom skrivteknik används (Schött, 2007; Trost & Hultåker, 2007). Dessa 

behandlar hur frågor skall utformas och formuleras för att bli lättförståeliga för att 

kunna ge ett så bra underlag som möjligt till analysarbetet. 

Intervjuerna genomfördes mellan vecka 13 och 16 våren 2013. Intervjuerna 

genomfördes på plats hos alla skogsbolag utom hos Vida där en telefonintervju 

genomfördes av praktiska skäl. Alla intervjuerna spelades in för enklare och säkrare 

bearbetning av det insamlade materialet i efterhand. Intervjuerna tog genomsnitt ca 

40 minuter och alla respondenter svarade på alla frågor som ställdes.  

 

Enkäten skickades ut med vanlig post den 1 april 2013. Till enkäten inkluderades ett 

följebrev, som förklarade syftet med studien samt innehöll en kort presentation av 

författaren (bilaga 1). Respondenterna hade ca tre veckor på sig att svara då sista 

svarsdag var 25 april 2013. Antalet inkomna svar blev 24, vilket gav en 

svarsfrekvens på 96 %. Det var alltså bara en skogsägare som valde att inte svara på 

enkäten.  

 

3.3 Analys och rapportskrivning 

Det insamlade materialet bearbetades, granskades och analyserades vecka 17 och 18 

våren 2013. Genom att jämföra de olika svaren från bolagsintervjuerna med öppna 

men ändå strukturerade frågor var målsättningen att kunna identifiera likheter och 

olikheter för att kunna dra slutsatser om bolagens syn på hyggesfritt skogsbruk. 

Svaren redovisas i textform där varje fråga som ställdes redovisas med svaren från 

alla skogsbolag. 

Enkätsvaren har sammanställts och analyserats med hjälp av Microsoft Excel. Svaren 

redovisas i diagramform för att göra det så enkelt som möjligt för läsaren att tolka 

resultatet. Diagramtypen har valts ut efter vilken typ av fråga det handlar om och 

vilken som passar bäst för att kunna redovisa svaren. 
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4. Resultat 
 

4.1 Intervjuer med skogsbolagen 
 

Vad är bolagens policy angående hyggesfritt skogsbruk på det egna 

skogsinnehavet?  

 

Sydved och Vida äger ingen egen skog, vilket gör att de inte har någon framarbetad 

policy för hyggesfritt skogsbruk på eget skogsinnehav. 

 

Sveaskog har egen skog, där man har som policy att arbeta efter det upparbetade 

arbetssättet som bygger på trakthyggesprincipen. Bolaget är emellertid öppet för 

alternativa sätt att bruka skogen. Sveaskog har avsatt tre försöksområden för studier 

och utvärdering av hyggesfritt skogsbruk, men ser ingen anledning till att övergå till 

hyggesfritt skogsbruk i någon större skala. 

 

Södra har likt Sveaskog ett eget skogsinnehav dock i mycket mindre omfattning. 

Policy för de 10 000 hektaren är att de skall användas till demonstrationsytor, 

representationsjakt, avkastning och till viss del forskning. De upplåter alltså den egna 

skogen till forskare att studera skogsskötselrelaterade frågeställningar. Hittills har de 

dock inte avsatt någon mark för hyggesfritt skogsbruk eller dess skötselfrågor. 

 

Vad är bolagens policy angående hyggesfritt skogsbruk på 

kundernas/medlemmarnas skogsinnehav? 

 

Sveaskog genomför föryngringsavverkningar mest i sina egna skogar, men det 

förekommer även upphandlingar med skogsägare. När detta sker är deras policy att 

föra en dialog med skogsägaren om hans/hennes önskemål och beslut tas utifrån 

detta. Teoretiskt sätt borde alla former av skogsbruksmetoder kunna genomföras.  

 

Sydved meddelade att deras policy angående alternativa skogsbruksmetoder på 

kunders marker är att vara utförligt informerad om alternativen och vilka effekter de 

kan ha på skogsägarens ekonomi. Finns det ett intresse hos skogsägaren så ska 

Sydved kunna finnas där som stöd vid frågor. 

 

Södras policy är att avråda medlemmar att bedriva hyggesfritt skogsbruk i 

produktionsskog.  

 

Vida berättade att de har som policy att inte bedriva någon form av hyggesfritt 

skogsbruk på skogsägares marker. Men tackar dock inte nej till en affär om någon 

säljer och vill ha en åtgärd utförd enligt hyggesfria principer.  
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Hur ser bolagen på alternativet hyggesfritt skogsbruk? 

 

Sveaskog ansåg att hyggesfritt skogsbruk inte är någon lösning på debatten om ett 

ansvarsfullt skogsbruk. Frågan i sig är komplex och svårdefinierad, vidare har olika 

intresseorganisationer i samhället sina specifika preferenser för hur ett hållbart och 

ansvarsfullt skogsbruk skall bedrivas. Möjligtvis är hyggesfritt skogsbruk en lösning 

men ett hållbart skogsbruk kan även lösas med trakthyggesbruket och det är den 

metoden som Sveaskog har erfarenhet och kunskap om. Vidare ansåg man sig veta 

hur arbetet med trakthyggesbruk skall bedrivas för att erhålla ett bra hållbart resultat. 

Däremot är de alltid intresserade av ny kunskap och har försök där det bedrivs 

undersökningar, och deltar i utbildningar och föreläsningar för att lära sig mer. 

Någon gång i framtiden så kanske man har en helt annan inställning, men just nu är 

det inte intressant.  

 

Sydved menade att hyggesfritt skogsbruk är en nisch som kan vara inressant för vissa 

skogsägare, men att det krävs speciella förhållanden i beståndet för att det skall 

kunna ge en vettig ekonomi. 

 

Södra såg hyggesfritt skogsbruk som ett problem i produktionsskogen och pekar på 

ett flertal punkter. Bland annat anser de att det blir svårare med avverkning och 

transport, att risken för körskador ökar, att metoden enbart gynnar 

skuggföredragande trädslag samt att naturvärdena nödvändigtvis inte behöver 

förbättras. Slutsatsen Södra drar är att man antagligen får en sämre ekonomiskt 

avkastning p.g.a. alla risker.   

 

Vida ansåg att hyggesfritt skogsbruk är ett sämre alternativ på grund av ökade 

avverkningskostnader. Man ansåg även att kvalitén på skogen kan bli sämre om man 

bedriver någon form av blädningsskogsbruk.   

 

Har bolagens kunder funderat eller efterfrågat om det? 

 

Sveaskog har varken diskuterat eller genomfört någon annan form av avverkning än 

med trakthyggesmetoden på skogsägares fastigheter.  

 

Sydved har haft någon enstaka kund som tagit upp frågan av nyfikenhet. Men inget 

fall har gått vidare till praktisk handling. 

 

Några få av Södras medlemmar har funderat kring och frågat om hyggesfritt 

skogsbruk. Det har även genomförts hyggesfria huggningar i medlemmars skogar. 

Då utförde Södra avverkningarna, men en extern konsult stämplade i förväg upp 

beståndet då Södra själva inte anser sig ha kunskap nog att utöva en korrekt hyggesfri 

stämpling.  
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Vida berättade att man har fått få frågor och funderingar från skogsägare om 

hyggesfritt skogsbruk, och likt Sydved har inget fall gått vidare till praktisk handling. 

 

Finns det någon metod som känns mer möjlig än någon annan enligt bolagen på 

det egna skogsinnehav resp. som alternativ till traditionell skötsel hos deras 

kunder? 

 

Sveaskog ansåg att som situationen och kunskapen ser ut idag så finns det ingen 

metod som är intressant nog som alternativ till det traditionella trakthyggesbruket och 

som kan uppnå det mål företaget satt upp för sina kunders produktionsskogar.  

 

Sydved förespråkar inte någon metod mer än någon annan då det är upp till 

skogsägaren att själv välja vilken skötselmetod som ska användas på deras fastighet.  

 

Södra kan se en traditionell blädning i granskog som ett möjligt alternativ, förutsatt 

att man använder sig av småskaliga metoder för avverkning och transport och redan 

har alla olika skiktningar i beståndet med rätt åldersspridning. Även i vissa NS-

bestånd där målen är att öka eller skapa höga naturvärden ser Södra att hyggesfria 

brukningssätt kan fylla en funktion. 

 

Vida bedömer att det inte finns någon hyggesfri metod som skulle fungera med tall 

och gran, möjligtvis för ädellövskog, men ser ingen speciell metod som skulle vara 

mer gångbar.   

 

Vad ser bolagen för ev. fördelar med hyggesfritt skogsbruk? 

 

Sveaskog ansåg att den största fördelen med hyggesfritt skogsbruk är 

upplevelseaspekten i t.ex. tätortsnära skogar eftersom metoden bevarar objekt 

skogsbevuxna. Hyggesfritt skogsbruk skulle även kunna ge fördelar avseende 

naturvärden, men man menade att med rätt hänsyn och uppföljning skulle även 

trakthyggesbruket kunna uppnå samma värden.  

 

Sydved tyckte inte det finns några fördelar varken för industrins eller för 

skogsägarens del som det ser ut idag på mer än några enstaka speciella objekt. Man 

kan inte rekommendera en metod som de själva inte anser är ekonomiskt försvarbar. 

 

Södra såg vissa fördelar med hyggesfritt skogsbruk bland NS-bestånd där man vill 

bevara eller förstärka den biologiska mångfalden. Vidare i tätortsnära och gårdsnära 

skogar där man inte vill störa miljön så mycket. 

 

Enligt Vida finns det egentligen bara en fördel med hyggesfritt skogsbruk och det 

skulle vara att föryngringarna möjligtvis skulle kunna bli billigare för markägaren.  
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Vad ser bolagen för ev. nackdelar med hyggesfritt skogsbruk? 

 

Sveaskog såg fler nackdelar med hyggesfritt skogsbruk varav den ekonomiska biten 

vägde tyngst, eftersom det inte finns något som tyder på att ekonomin skulle bli lika 

god med hyggesfritt skogsbruk som med trakthyggesbruk. Antalet dokumenterade 

försök och forskning inom ämnet är för få vilket medför större risker vid planeringen. 

De kortare ingreppscyklarna för vissa metoder borde även öka risken för körskador 

och rotröta på träden liksom även det osäkra föryngringsresultatet vid naturlig 

föryngring.  

 

Sydved ansåg att den största nackdelen med hyggesfritt skogsbruk är den sämre 

ekonomin jämfört med trakthyggesbruk. I de fall markägaren har andra intressen med 

sitt skogsbruk än att skapa ett optimalt ekonomiskt utfall går det att tillämpa 

alternativa metoder.  

 

Södra såg flera nackdelar med hyggesfritt skogsbruk där den ekonomiska aspekten är 

den dominerande, men såg även stora risker med återkommande insektsskador, 

körskador och vindskador samt att hyggesfritt skogsbruk gynnar skuggföredragande 

träd. 

 

Vida ansåg att avverkningskostnaderna blir alldeles för höga, vilket skapar ett sämre 

netto för skogsägaren i slutändan. Produktionen per ytenhet försämras genom den 

minskade tillväxten, vidare blir det mindre rationell drivning i bestånden med litet 

uttag per arealenhet. 

 

Vad tror bolagen om framtiden, finns det plats för fler skötselmetoder än 

trakthyggesbruk? 

 

Sveaskog menade att det är viktigt att inte förhasta sig i beslut om förändring av 

skogsbrukssätt. Det är angeläget att inför beslut införskaffa mer kunskap om möjliga 

alternativ. Genom utveckling av nya produkter från skogen så kan det eventuellt 

finnas utrymme för hyggesfritt skogsbruk i Sveriges skogsråvaruproduktion, men 

inget som bolaget spekulerar i för tillfället. 

 

Sydved trodde inte på hyggesfritt skogsbruk, men däremot att metoderna kommer att 

öka i användning, framförallt i skogar ägda av staten och andra institutionella ägare, 

där trycket från invånare, föreningar och politiker är stora. Möjligtvis att metoderna 

även kommer att öka inom privatskogsbruket, men i en väldigt liten omfattning.  

 

Södra trodde att det finns plats för fler metoder än trakthyggesbruket i framtiden. 

Valet av metod styrs av vilket målet är med beståndet. Användningen av hyggesfritt 

skogsbruk kommer även i fortsättningen enligt Södra vara av marginell omfattning. 

Är det ekonomiska målet viktigast för skogsägaren så tror de inte på något annat än 
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trakthyggesbruk, men har man andra mål på delar i sin fastighet så finns möjligheten. 

Södra rekommenderar bara det man själva tror på till sina medlemmar och sedan är 

det upp till dem att göra vad de vill på sin mark.  

 

Vida ansåg att det kan finnas en framtid för hyggesfritt skogsbruk bland privata 

skogsägare, men att det kommer att bedrivas i en väldigt liten skala.  

 

Vilka incitament behövs för tillämpning av fler skötselsätt på bolagens eget 

skogsinnehav resp. hos deras kunder? 

 

Sveaskog ansåg att för deras verksamhet finns det inte något incitament för ökad 

användning av alternativa skogsbruksmetoder på deras marker. Det enda som skulle 

kunna ändra deras inställning på sikt är i så fall att lagen ändras. Trakthyggesbruket 

som tillämpas nu är man mycket nöjd och trygg med. 

 

Sydved kan inte rekommendera sina kunder en metod som inte anses vara 

ekonomiskt försvarbar i nuläget. Man menade att utan någon form av ekonomiska 

kompensationer, kanske genom bidrag och/eller politiska beslut, går det inte att 

motivera användning av hyggesfria metoder. Exempel på beslut skulle kunna vara att 

det måste finnas en viss andel hyggesfritt skogsbruk på en fastighet eller 

certifieringsregler som styr skogsägarens brukande på en del av sin skog på ett 

alternativt sätt.  

 

Södra såg inga incitament som skulle ändra deras åsikter i frågan. Möjligen någon 

form av lagstiftning. Då skulle de bli tvungna att ändra sig för att inte bryta mot 

lagen.  

 

Vida ansåg att för att det ska bli intressant att tillämpa hyggesfritt skogsbruk måste 

drivningsmetoderna utvecklas så att det blir mer kostnadseffektivt att bedriva 

hyggesfritt skogsbruk. 
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4.2 Enkätsvar från de privata skogsägarna 

 

4.2.1 Beskrivning av respondenterna 

 

Könsfördelning 

Könsfördelningen bland respondenterna var 83 procent män och 17 procent kvinnor 

(Figur 4.1). 

 

 
Figur 4.1 Könsfördelningen bland respondenterna. 

 

Åldersfördelning 

Åldersfördelningen var relativt jämt fördelad, då 42 % av respondenterna var över 60 

år, 41 % mellan 40-60 år och 17 % mellan 20-40 år (Figur 4.2). 

 

 
Figur 4.2 Åldersfördelning bland respondenterna. 

 

Huvudsaklig inkomstkälla 

Den huvudsakliga inkomstkällan var inkomst av tjänst (42 %), därefter inkomst av 

näringsverksamhet (33 %) och pension (25 %) (Figur 4.3).  

 

 
Figur 4.3 Huvudsaklig inkomstkälla bland respondenterna. 
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Jakt på fastigheten 

Samtliga skogsägare bedrev någon form av jakt på fastigheten. Totalt 16 skogsägare 

jagade själva medan åtta bedrev jakten på arrende (Figur 4.4).  

 

 
Figur 4.4 Bedrivs det jakt på fastigheten, och vem utför jakten? 

 

Storlek på fastighet 

Av respondenterna ägde 63 % en fastighet mellan 25-100 ha (Figur 4.5). Detta kan 

jämföras med medelstorleken på brukningsenheter i Kronoberg län om 41 ha (Figur 

2.4). 

 

 
Figur 4.5 Storlek på fastighet. 

 

Certifiering 

Av respondenterna var 92 % certifierad enligt PEFC och/eller FSC. Det vanligaste 

var att vara dubbelcertifierad enligt både PEFC och FSC (Figur 4.6).  

 

 
Figur 4.6 Är fastigheten certifierad? 

 

Var hämtar skogsägaren kunskap till skogsbruket 

Något mindre än hälften, 45 %, angav sig besitta egen kunskap om hur skogbruket 

ska skötas. 25 % ville ha rådgivning från en extern part medan 19 % läste 

skogstidningar och böcker om ämnet (Figur 4.7).  
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Figur 4.7 Fördelningen över informationskällorna skogsägaren får 

skogsskötselförslag och tips ifrån.  

 

4.2.2 Frågor angående skogen 

 

Övergripande målsättning med skogsägandet 

Bland respondenterna tyckte 37 % att avkastningen från skogen var det viktigaste, 21 

% menade att jakten var målet medan 15 % ansåg rekreation var det viktigaste målet. 

Svamp/bär respektive frilufsintresse valdes av 11 %. I kategorin annat inkom svar 

som biologisk mångfald, odlingsglädje, känslan av att äga skog samt bättre 

skatteplaneringsmöjligheter (Figur 4.8).  

 

 
Figur 4.8 Vad är målen med skogsägandet? 

 

Specifika mål med skogsägandet 

Även när respondenterna rangordnade sina mål i en skala mellan "viktig" och "inte 

viktig" blev avkastningen det viktigaste målet för skogsägaren. Jakt kom på andra 

plats och rekreation på tredje plats följt av frilufsintresse och svamp/bär (Figur 4.9).  

 

 
Figur 4.9 Rangordning av de viktigaste specifika målen med skogsbruket. 
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Mål med skogen där jakten bedrivs via arrende 

Även bland de respondenter som inte bedrev jakt själva på fastigheten var 

avkastningen det viktigaste målet (Figur 4.10).  

 

 
Figur 4.10 Rangordning av de viktigaste målen för skogsägare som inte jagar själva. 

 

Vad är viktigast i skogen 

Bland respondenterna tyckte 67 % att produktion och miljö i skogen var lika viktiga. 

Resteranden, ca en tredjedel ansåg att produktionen var viktigast (Figur 4.11).  

 

 
Figur 4.11 Vad är viktigast enligt skogsägaren i skogen? 

 

Biologisk mångfald 

Samtliga respondenter i undersökningen ansåg att den biologiska mångfalden i 

skogen var en viktig aspekt att beakta i skogsbruket (Figur 4.12).  

 

 
Figur 4.12 Spelar det biologiska mångfalden i skogen någon roll? 
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dominerande metoden, ingen av dessa nämnde om de var nöjda med sitt skötselval. 

Tre skogsägare valde att inte svara alls på frågan, vilket har valts att inte redovisas i 

figuren (Figur 4.13). 

 

 
Figur 4.13 Vilken/vilka skogsbruksmetoder/sätt tillämpar du på din/dina 

fastighet/er? 

 

 

4.2.3 Frågor angående hyggesfritt skogsbruk 

 

Hyggesfritt skogsbruk 

Alla respondenter utom två hade "hört talas om hyggesfritt skogsbruk" (Figur 4.14). 

 

 
Figur 4.14 Hört talas om hyggesfritt skogsbruk. 

 

Elva respondenter tyckte det var intressant med hyggesfritt skogsbruk och åtta hade 

inget intresse för det. Fyra respondenter hade inte någon åsikt och en svarade inte alls 

(Figur 4.15).  

 

 
Figur 4.15 Intresse för hyggesfritt skogsbruk. 
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Tolv respondenter svarade att de kan tänka sig testa hyggesfritt skogsbruk på sin 

fastighet. Tio meddelade att de inte vill pröva och två svarade inte på frågan. Av de 

tolv respondenter som kunde tänka sig testa hyggesfritt skogsbruk var det elva 

personer som svarade i en liten skala och en i en något större skala än de andra (Figur 

4.16).  

 

 
Figur 4.16 Intresserad av att testa hyggesfritt skogsbruk och i vilken utsträckning. 

 

Blädningsmetoden 

Samtliga 24 respondenter hade hört talas om blädningsmetoden (Figur 4.17).  

 

 
Figur 4.17 Hört talas om blädningsmetoden. 

Tio respondenter tyckte det verkade vara intressant med blädning som alternativ, sex 

hade inget intresse för metoden och åtta hade ingen speciell åsikt (Figur 4.18).  

 

 
Figur 4.18 Intresse för blädningsmetoden. 
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Totalt 14 respondenter svarade att de kunde tänka sig testa blädningsmetoden på sin 

fastighet. Tio meddelade att de inte vill testa. Av de 14 respondenter som kunde 

tänka sig pröva på blädningsmetoden var det tolv personer som svarade i en liten 

skala och två i en något större skala än de andra (Figur 4.19). 

 

 
Figur 4.19 Intresserad av att testa blädningsmetoden och i vilken utsträckning. 

 

Naturkulturmetoden 

Totalt sex respondenter hade hört talas om naturkulturmetoden medan 18 inte hade 

hört talas om den (Figur 4.20). 

 

 
Figur 4.20 Hört talas om naturkulturmetoden. 

 

Fyra respondenter hade ett intresse för naturkultur som alternativ metod medan fyra 

hade inget intresse för den. Tre respondenter hade inte tänkt på det och 13 svarade 

inte på frågan (Figur 4.21). 

 

 
Figur 4.21 Intresse för naturkulturmetoden. 

14 

10 
12 

2 
0 

Kan tänka sig testa på 
fastigheten? 

Om Ja, i vilken skala? 

Ja Nej Liten Mellan Stor 

6 

18 

Hört talas om naturkulturmetoden 

Ja Nej 

4 4 3 

13 

Är det något som skogsägaren tycker är intressant? 

Ja Nej Inte tänkt på det Inget svar 



  

 

26 

 

Alltsammans sju respondenter kunde tänka sig testa naturkulturmetoden medan fem 

inte kunde tänka sig det. Tolv skogsägare gav inget svar på frågan. Av de sju 

skogsägare som ansåg att metoden lät intressant ville alla testa i en mindre skala 

(Figur 4.22).  

 

 
Figur 4.22 Intresserad av att testa naturkulturmetoden och i vilken utsträckning. 

 

Naturnära Skötsel/Lübeckmetoden 

Sju skogsägare hade hört talas om naturnära skötsel medan 17 inte hade hört talas om 

den (Figur 4.23). 

 

 
Figur 4.23 Hört talas om naturnära skötsel/Lübeckmetoden. 

 

Fyra respondenter hade ett intresse för naturnära skötsel som alternativ, tre hade inget 

intresse för metoden medan fyra inte hade tänkt på det alls. Totalt 13 skogsägare 

svarade inte på frågan (Figur 4.24).  

 

 
Figur 4.24 Intresse för naturnära skötsel/Lübeckmetoden. 
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Sju skogsägare kunde tänka sig testa naturnära skötsel medan fem inte var 

intresserade av det och tolv gav inget svar på frågan. Av de sju som kunde tänka sig 

testa naturnära skötsel, var det en som var intresserad av att testa i en något större 

skala än de andra (Figur 4.25).  

 

 
Figur 4.25 Intresserad av att testa naturnära skötsel/Lübeckmetoden och i vilken 

utsträckning. 

 

Var passar hyggesfria alternativ 

Respondenterna svarade att Annat (33 %) och Bestånd som gränsar till bebyggelse 

(30 %) var de mest intressant platserna för att tillämpa hyggesfritt skogsbruk. Ett par 

respondenter kommenterade att bestånd med höga naturvärden skulle lämpa sig för 

hyggesfritt skogsbruk medan 22 % tyckte att det inte fanns speciella bestånd eller 

platser där hyggesfritt passade in. Däremot ansåg 15 % att bestånd vid vägar skulle 

vara intressanta objekt för hyggesfritt skogsbruk (Figur 4.26).  

 

 
Figur 4.26 Bestånd/plats som känns mer intressant att bedriva hyggesfritt skogsbruk 

på? 
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Av respondenterna meddelade nio att de inte fått någon information om hyggesfritt 

skogsbruk genom bolagskontakt. Fem respondenter hade fått lite information. Två 

skogsägare svarade att de har fått allmän information om alternativen och två att det 

blir dålig ekonomi av hyggesfritt skogsbruk. Sex skogsägare valde att inte svara på 

frågan (Figur 4.27).  
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Figur 4.27 Vilken information om alternativa skötselmetoder får du via din 

bolagskontakt? 

 

Borde bolagen prata mer om alternativen 

Nästan hälften, 46 %, av respondenterna ansåg inte att skogsbolagen borde prata mer 

om alternativen. Likväl tyckte 46 % att bolagen borde ha informerat mer om 

alternativen. Ca 8 % tog inte någon ställning till frågan (Figur 4.28).  
 

 
Figur 4.28 Tycker du att skogsbolagen borde prata mer om alternativa 
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4. Diskussion och slutsatser 
 

4.1 Metoddiskussion 
 

Studiens storlek påverkar hur hög reliabilitet resultatet har. Undersökningen 

inkluderar fyra skogsbolag och 25 skogsägare med verksamhet i Kronobergs län, då 

tiden för arbetet inte möjliggjorde en större undersökning där fler representanter 

kunde delta. Resultaten är inte representativa i större skala, utan för detta behövs en 

mer omfattande undersökning. Då torde ett tillförlitligare svar erhållas på frågan om 

intresset för hyggesfritt skogsbruk hos skogsbolag och skogsägare. 

 

Vid genomförande av intervjuerna med bolagen användes en kvalitativ intervjumetod 

för att få en bredare och djupare kunskap om vad bolagen anser om hyggesfritt 

skogsbruk och om hur de ser framtiden för dessa skogsbruksmetoder. Intervjuerna 

utgick från en semistrukturerad intervjumetod, som innebar att intervjuaren hade 

öppna frågor där inga färdiga svar i form av t ex ”multipel choice” frågor fanns att 

tilldelas. Tillsammans med motparten fördes en öppen dialog och diskussion kring 

frågeställningarna och därmed hade respondenterna frihet att svara på sina egna sätt. 

 

Fördelarna med den kvalitativa metoden är att svaren får en stark koppling till hur det 

ser ut i verkligheten och att svaren i det flesta fall är mera djuplodande och blir mera 

detaljerade än vad som framkommer i kvantitativa studier som t.ex. genom 

enkätundersökningar. Det finns emellertid också nackdelar med en kvalitativ 

forskningsmetod. Blanda annat är det svårare att förhålla sig till det som sagts under 

intervjuerna, då den personliga tolkningen av det insamlade materialet kan påverka. 

Å andra sidan kan en kvalitativ undersökning inleda arbetet på ett relativt öppet sätt 

för att senare gå in på och begränsa och avgränsa frågeställningarna mot det specifika 

ämnet. 

 

Enkätundersökningen överlag blev lyckad och svaren från skogsägarna blev tydliga 

och rel. enkla att redovisa. Svarsfrekvensen på 96 % är mer än godkänd för att kunna 

se om och hur tankarna går om hyggesfritt skogsbruk bland skogsägarna i 

undersökningen. På fråga nr 13, som handlade om skogsbrukssätt på den egna 

fastigheten blev dock svaren väldigt svårtolkade. Antagligen misstolkade 

skogsägarna hur författaren hade tänkt svaren skulle skrivas. I liknande 

undersökningar vore det därför en fördel att använda sig av kryss- eller 

rangordningssvar för att öka tillförlitligheten.  

 

Kryssfrågorna hade de högsta svarsfrekvenserna. Frågor där svaren skulle rangordnas 

erhöll nära på samma höga svarsfrekvens medan öppna frågor hade lägst 

svarsfrekvens eller blev mest missuppfattade. Detta torde bero till stor del på 

"rationellt tänkande" hos de svarande, för ju längre tid det skulle ta att svara på 

frågan desto fler svarade inte ”ingående” på dessa frågor. Alla deltagare har heller 
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inte har svarat "omsorgsfullt" på samtliga frågor i enkäten, vilket också påverkar 

reliabiliteten. För att erhålla en högre tillförlitlighet skulle man kanske genomfört 

djupintervjuer med ett urval skogsägare. 

 

4.2 Skogsbolagens åsikter om hyggesfritt skogsbruk 
 

Policy för bolagens egna skogsinnehav 

Bolagens syn på alternativa skogsbruksmetoder på deras egna skogsinnehav skiljde 

sig en aning mellan varandra; t.ex. har Sydved och Vida inget eget skogsinnehav. 

Sveaskog bedriver försök i olika omfattningar där man undersöker och utvärderar 

hyggesfria alternativ medan Södra inte har avlagt någon mark för försök av just 

alternativa skogsbruksmetoder och dess skötselfrågor. Sveaskog och Södra såg ingen 

anledning till att övergå till hyggesfritt skogsbruk, meden Sveaskog verkade mest 

öppensinnad till hyggesfritt skogsbruk. Antagligen beror detta på att företaget har ett 

relativt stort skogsinnehav samt att staten är delägare i företaget, vilket gör det lättare 

att avsätta mark för projekt som inte allt för sällan har skogspolitiska syften bakom 

sig.    

 

Bolagens policy för rådgivning avs. val av skogsbrukssätt på kunders 

skogsinnehav 

Policyn för kunders skogsinnehav var relativt lika för de undersökta bolagen. Om 

markägaren vill ha information om eller en åtgärd utförd enligt hyggesfria principer 

så kan det vara möjligt. Men generellt är det inget man gärna rådgiver om då 

skogsbolagen besitter mer kunskap om trakthyggesbrukets principer och vad dess 

resultat blir på olika ståndorter. 

 

Bolagens syn på hyggesfritt skogsbruk 

Även här hade bolagen relativt lika åsikter. Samtliga bolag ser hyggesfritt skogsbruk 

som ett sämre alternativ än trakthyggesbruket, då det ekonomiska utfallet i skogen 

anses bli lidande på olika sätt. 

 

Har hyggesfritt skogsbruk efterfrågats från skogsägare?  

Intresset från skogsägare har enligt skogsbolagen har varit litet. Någon enstaka fråga 

från skogsägare har kommit upp till diskussion hos alla bolag utom hos Sveaskog. 

Södra är det enda bolaget som har utfört en gallring riktad mot hyggesfritt skogsbruk. 

Då använde de sig av en extern konsult för stämpling inför gallringen då de själva 

inte hade tillräcklig kunskap om hur detta skulle gå till enligt hyggesfria principer. 

 

Vilken hyggesfri metod finns det störst intresse av hos bolagen? 

Inget av bolagen ville förespråka någon hyggesfri metod före någon annan. Södra 

nämnde emellertid blädningsmetoden, och då i fall där den självverksamme har 

kunskap och rätt förutsättningar i beståndet. Att bolagen inte vill lyfta någon metod 

framför någon annan hänger nog ihop med att kunskapen om alternativen är för 
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bristfälliga för att kunna stå bakom ett alternativ, något som även Skogsstyrelsen 

påpekar i sin rapport (Skogsstyrelsen, 2008b). Att intresset för hyggesfria alternativ 

är litet hos bolagen påverkar antagligen även mängden forskningsförsök som bedrivs 

om hyggesfritt skogsbruk. 

 

Ev. fördelar med hyggesfritt skogsbruk enligt bolagen 

Alla bolag kunde nämna vissa fördelar med hyggesfritt skogsbruk. Intressant var att 

bolagen nämnde olika fördelar, beroende på deras olika intressen. Sydved fokuserade 

på ekonomiska aspekter och kunde se möjliga fördelar på vissa objekt. Sveaskog 

nämnde skogens betydelse för samhället, vilket även Södra nämnde, med tankarna 

kring tätortsnära skogar. Södra såg även fördelar med hyggesfritt skogsbruk i NS-

bestånd som ett sätt att förstärka den biologiska mångfalden. Vida ser likt Sydved 

möjliga ekonomiska besparingar för skogsägaren avseende planteringskostnaderna. 

Man kan se att de två köpbolagen Sydved och Vida verkar vara mer produktions- och 

ekonomifokuserade än Sveaskog och Södra. Då de två sistnämnda även ser fördelar 

som är riktade mot naturen och samhället. 

 

Ev. nackdelar med hyggesfritt skogsbruk enligt bolagen 

Samtliga bolag har svarat att det ekonomiska utfallet är den största nackdelen med 

hyggesfritt skogsbruk. Södra hänvisar till sin egna ekonomiska analys och påpekar 

att nuvärdet av markvädet skulle minska med 40 % (Södra, 2012). Man bör dock 

tänka på att Södras ekonomiska analys har fått en del kritik (Hagner, 2012a). 

Sveaskog menar även att forskningen inom ämnet är i för liten omfattning för att 

faktiskt kunna svara på hur bestånden utvecklar sig, samt att det inte finns några 

dokumenterade fall som tyder på att ekonomin skulle bli lika god med hyggesfritt 

skogsbruk som med trakthyggesbruk. Man påpekar även risker med kortare 

ingreppscyklar, ökade körskador och insektskador.  

 

Hyggesfritt skogsbruk i framtiden? 

Bolagen står även relativt lika i sina tankar om framtiden. Alla menar att 

användandet av hyggesfritt skogsbruk kommer att öka, men dock relativt marginellt. 

Antagligen kommer detta framförallt ske hos institutionella aktörer såsom Sveaskog 

och stiften, men även i fall där skogsägaren är villig att prioritera annat än sin 

ekonomi.   

 

Möjliga incitament för attitydförändring 

Överlag beskriver bolagen att de inte är villiga att byta skogsbrukssystem. De 

incitament som framkommer genom intervjuerna är ekonomiska kompensationer i 

form av bidrag samt utveckling av drivningsmetoder som passar för hyggesfritt 

skogsbruk. Utöver detta är det någon form av lagändring som måste till för att 

bolagen skall intressera sig mer än vad de gör i dagsläget.   
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Ekonomiska uppfattningar och skillnader 

Bolagen är negativt inställda till hyggesfria alternativ framförallt för att ekonomin 

blir lidande. Sveaskog har avkastningsmål som ska uppnås, Sydved ser en sämre 

virkesproduktion hos kunderna och Vida ser dyrare avverkningar. Södra ser även den 

sämre avkastningen bland medlemmarnas skogar, men även mindre möjligheter till 

försäljning av andra skogliga tjänster såsom markberedning och plantering. Alla 

bolag som medverkat i undersökningen ser alltså svårigheter med den ekonomiska 

aspekten, men de belyser olika problemområden. 

 

4.3 Skogsägarnas åsikter om hyggesfritt skogsbruk 
 

Enkätundersökningen visade att skogsägaren prioriterar avkastning i sin skog i första 

hand, därefter prioriteras jakt hos skogsägare som jagar. Däremot prioriterar 

skogsägare som arrenderar ut jakten, rekreation näst viktigast medan jakt hamnade 

längst ner på prioriteringsskalan (Figur 4.9 och 4.10). 

 

Att den biologiska mångfalden är en intressant aspekt är uppenbart eftersom alla 

skogsägare svarade ”Ja” på den frågan (Figur 4.12). Frågan är ändå hur mycket man 

egentligen bryr sig om den biologiska mångfalden när en tredjedel ansåg att 

produktionen är viktigare än miljön (Figur 4.11). 

 

Angående vilken skogsbruksmetod som används på fastigheten så var många av 

svaren svårtolkade förmodligen p.g.a. att skogsägarna tolkade frågan på olika sätt 

(Figur 4.13). Här borde frågan skrivits på ett mera lättolkat sätt och möjligtvis med 

fasta svarsalternativ, som de flesta andra frågor i undersökningen var utformade. Det 

hade nog bidragit till en jämnare och enklare svarstolkning samt till ett tillförlitligare 

resultat. Författaren misstänker även att de skogsägare som inte hade hört talas om 

hyggesfritt skogsbruk missuppfattade frågan som om det vore om en hyggesfri 

metod, och inte en övergripande fråga. 

 

Att det finns ett intresse bland skogsägare att lära sig mer om hyggesfritt skogsbruk 

är tydligt då hälften, 50 %, av skogsägarna kan tänka sig testa hyggesfritt skogsbruk i 

liten skala på sina marker och en skogsägare i lite större skala (Figur 4.14). Den 

metod skogsägarna hört talas om mest var blädningsmetoden. Antagligen då den har 

används i Sverige en längre tid och kanske även använts på dessa skogsägares marker 

generationer tillbaka. Det gamla bondesamhället bedrev inte allt för sällan någon 

form av blädningsbruk (Lundqvist m. fl., 2009). Blädning är även den metod som de 

flesta skogsägare var nyfikna på och kunde tänka sig pröva på sina marker. 

Skogsägare som var intresserade av att testa hyggesfritt skogsbruk var även mer 

benägna att prova andra metoder än blädning. Intresset för naturkulturmetoden och 

naturnära metoden/Lübeckmetoden var lika men generellt var dessa klart mindre 
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kända och intressanta bland skogsägarna jämfört med blädningsmetoden (Figur 4.17, 

Figur 4.20 och Figur 4.23). 

 

Var skogsägarna tyckte hyggesfritt skogsbruk skulle kunna användas visade sig 

framförallt vara på lite mera speciella platser. såsom i bestånd med höga naturvärden 

och i bestånd som gränsar till bebyggelse (Figur 4.26). De flesta skogsägarna i 

undersökningen har fått väldigt lite eller ingen information från skogsbolagen om 

hyggesfria metoder (Figur 4.27). 

 

På frågan om skogsbolagen borde informera mer om hyggesfritt skogsbruk ansåg 46 

% av skogsägarna att bolagen informerar tillräckligt. Lika många, 46 %, menade att 

bolagen borde informera mer (Figur 4.28). Jämför man detta resultat med intresset 

för hyggesfritt skogsbruk kan man dra slutsatsen att det är en väldigt tydlig gräns  

mellan svaren. Antigen är man intresserad av hyggesfritt skogsbruk och vill lära sig 

mer, eller så är man nöjd med de metoder man använder sig av idag. Undersökningen 

visade ingen skillnad mellan åsikterna baserat på könet på skogsägaren. 

 

4.4 Slutsatser och vidare forskning 
 

Författarens slutsats efter det genomförda arbetet är att de bolag som intervjuats 

överlag anser att hyggesfritt skogsbruk inte passar där fokus ligger på produktion i 

första hand. Bestånd som kräver en mer speciell skötsel exempelvis NS-bestånd 

passar bättre för hyggesfria alternativ än produktionsbestånden enligt bolagen. Det 

ekonomiska resultatet är inte hållbart enligt bolagen, men något som en del studier 

talar emot t.ex. Pukkala m. fl., (2010).  

 

Vad som är möjligt för Sverige är svårt att förutsäga då det finns väldigt lite 

forskning om hyggesfritt skogsbruk för svenska förhållanden och framför allt dess 

ekonomiska konsekvenser. Inget bolag vill i dagsläget rekommendera någon 

hyggesfri metod före någon annan, vilket antagligen beror på att kunskapen om 

alternativen är för bristfälliga för att kunna stå bakom ett tillräckligt bra alternativ, 

samt att tryggheten med att arbeta med trakthyggesbruket spelar en stor roll i 

bolagens syn på ett nytt brukningssätt. 

 

Intresset för hyggesfritt skogsbruk från skogsägare är däremot större, då hälften, 50 

%, av de utfrågade skogsägarna svarade att de tycker att hyggesfritt skogsbruk är 

intressant och är intresserade att testa det i en liten skala på sin fastighet. Detta 

framkom inte av intervjuerna med skogsbolagen då de menade att intresset för 

hyggesfritt skogsbruk har varit svalt från skogsägarnas sida. Kunskapen om de olika 

hyggesfria skogsbrukssätten är dock inte så hög bland skogsägarna, med undantag av 

blädningsmetoden, som alla kände till. Blädningsmetoden var även den metod som 

flest skogsägare var intresserade av att testa. 
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Detta examensarbete utgör en fallstudie på ett fåtal svenska skogsbolag och drygt ett 

20-tal skogsägare inom ett begränsat område i södra Kronobergs län, vilket självfallet 

inte är representativt i större skala. En slutsats av studien är att det verkar finnas 

intresse att bedriva hyggesfritt skogsbruk bland de intervjuade skogsägarna. Däremot 

vill de i studien deltagande skogsbolagen satsa på säkra kort – trakthyggesbruk – i 

första hand. Först efter anmodan från skogsägare i situation där denne säljer t.ex. 

avverkningsuppdrag till skogsbolagen är en del av bolagen villiga att bistå med 

hyggesfritt skogsbruk. En mer omfattande undersökning borde genomföras för att 

kunna få ett tillförlitligare svar på frågan om intresset för hyggesfria skogsbrukssätt 

hos skogsägare. Likaså måste kunskaperna om hur de hyggesfria alternativen 

fungerar och kan genomföras öka bland skogliga intresserade personer och 

organisationer eftersom kunskapsbasen om hyggesfritt skogsbruk är dålig i 

jämförelse med trakthyggesbruket.  
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6. Bilagor 
 

Bilaga 1 - Följebrev till privata skogsägare 
 

Hej  

  

Jag heter Klas Pettersson och går Skogs och träprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Just nu håller jag på att göra mitt examensarbete som handlar om Intresset över 

att använda hyggesfria skogsskötselmetoder bland skogsbolag och markägare i södra 

Kronobergs Län. 

  

Denna enkät har skickats till ett antal skogsägare som är verksamma eller har skogsmark 

runt Eneryda med omnejd. Tanken är att underlaget som enkäten ger ska hjälpa mig att få 

en opinionsuppfattning till arbetet över vad markägare står i frågan om hyggesfritt 

skogsbruk. 

 

Skulle det vara så att fastigheten ägs utav två personer så uppskattas det om båda är med 

och svarar. 

   

Jag är tacksam om du/ni kan ta dig/er tid att fylla i enkäten. 

När du har fyllt i enkäten posta den i det medföljande portofria svarskuvertet så fort som 

möjligt dock senast 2013-04-25 

  

 Om du har några frågor eller önskar ta del av resultatet tveka inte att kontakta mig. 

   

Tack på förhand! 

  

Med vänlig hälsning 

 

Klas Pettersson 

kpedr09@student.lnu.se 
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Bilaga 2 - Enkät till privata skogsägare 

 
Bakgrundsinformation 

1. Kön: 
o Kvinna 

o Man 

 

2. Ålder: 
o 20-40 år 

o 40-60 år 

o 60+ år 

3. Huvudsaklig inkomst: 

o Tjänst 

o Näringsverksamhet 

o Pension 

4. Bedrivs det jakt på dina marker: 

o Ja 

o Nej 

5. Om Ja, vem sköter 

jakten: 

o Markägaren 

o Arrende 

6. Storlek på fastighet/er: 

o < 25 ha 

o 25 - 100 ha 

o > 100 ha 

7. Är din fastighet certifierad: 

o PEFC& FSC 

o Bara FSC 

o Bara PEFC 

o Nej 

8. Hur är fördelningen över informationskällorna 

du får skogsskötselförslag och tips ifrån. Svara i %  

 

_____ Virkeshandlare/Rådgivare 

_____ Egen kunskap 

_____ Vänners tips och åsikter 

_____ Skogstidningar och böcker 

 

Frågor 

9. Vad är ditt/dina mål med din skog? 

o Avkastning 

o Jakt 

o Friluftsintressen 

o Svamp/Bär 

o Rekreation  

o Annat _______________________ 

 

10. Vilken av följande är det viktigaste för dig?, Rangordna alternativen, där 1 är 

viktigast osv. 

_____ Avkastning 

_____ Jakt 

_____ Friluftsintressen 

_____ Svamp/Bär 

_____ Rekreation  

_____ Annat _______________________ 

 

11. Vad är viktigast enligt dig i skogen? 

o Produktionen 

o Miljön 

o Båda två är viktiga 

 

12. Spelar det biologiska mångfalden i din skog någon roll för dig? 

o Ja 

o Nej 

o Ingen åsikt 
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13. Vilken/vilka skogsbruksmetoder/sätt tillämpar du på din/dina fastighet/er? 
 
Ange vilken/vilka: ____________________________________________________ 
 
Ange omfattning:_____________________________________________________ 
 
Är du nöjd/missnöjd och varför: _________________________________________ 

14. Har du hört talas om Blädningsmetoden? 

o Ja 

o Nej 

 

14a. Om ja, är det något som du tycker är intressant? 

o Ja 

o Nej 

o Inte tänkt så mycket på det 

 

14b. Är det något du skulle tänka dig att testa på din fastighet? 

o Ja 

o Nej 

 

14c. Om Ja, i vilken skala? 

o Liten 

o Mellan 

o Stor 

 

15. Har du hört talas om Naturkulturmetoden? 

o Ja 

o Nej 

 

15a. Om ja, är det något som du tycker är intressant? 

o Ja 

o Nej 

o Inte tänkt så mycket på det 

 

15b. Är det något du skulle tänka dig att testa på din fastighet? 

o Ja 

o Nej 

 

15c. Om Ja, i vilken skala? 

o Liten 

o Mellan 

o Stor 

 

16. Har du hört talas om Naturnärametoden/Lübeckmetoden? 

o Ja 

o Nej 

16a.Om ja, är det något som du tycker är intressant? 

o Ja 

o Nej 
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o Inte tänkt så mycket på det 

 

16b. Är det något du skulle tänka dig att testa på din fastighet? 

o Ja 

o Nej 

 

16c. Om Ja, i vilken skala? 

o Liten 

o Mellan 

o Stor 

 

17. Har du hört talas om Hyggesfritt skogsbruk? 

o Ja 

o Nej 

 

17a. Om ja, är det något som du tycker är intressant? 

o Ja 

o Nej 

o Inte tänkt så mycket på det 

 

17b. Är det något du skulle tänka dig att testa på din fastighet? 

o Ja 

o Nej 

 

17c. Om Ja, i vilken skala? 

o Liten 

o Mellan 

o Stor 

 

18. Finns det något bestånd/plats som känns mer intressant än någon annan att bedriva 

hyggesfritt skogsbruk på, i så fall vilken? 

o Inget speciellt bestånd 

o Bestånd som gränsar till bebyggelse 

o Bestånd som gränsar till vägar 

o Annan 

 

19. Vilken information om alternativa skötselmetoder får du via din bolagskontakt? 
 
Ange: _______________________________________________________________ 

 

20. Tycker du att skogsbolagen borde prata mer om alternativa skötselmetoder? 

o Ja 

o Nej 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till skogsbolag 
 

 

Företaget 

 

1. Info om företaget! 

 

2. Beskriv dina arbetsuppgifter! 

 

 

Idag 

 

3. Vad är er policy angående alternativa hyggesfritt skogsbruk på bolagets eget 

skogsinnehav?  

Beskriv: 

 

4. Vad är er policy angående hyggesfritt skogsbrukpå bolagets 

kunder/medlemmars skogsinnehav? 

 

5. Hur ser ni på alternativet hyggesfritt skogsbruk? 

 

6. Har ev. era kunder funderat eller efterfrågat om det? 

 

7. Finns det någon metod känns mer möjlig än någon annan enligt er på ert eget 

skogsinnehav resp. som alternativ till traditionell skötsel hos era kunder? 

 

8. Vad ser ni för ev. fördelar med hyggesfritt skogsbruk? 

Beskriv: 

 

9. Vad ser ni för ev. nackdelar med hyggesfritt skogsbruk? 

Beskriv: 

 

 

Framtiden 

 

10. Vad tror ni om framtiden, finns det plats för fler skötselmetoder än 

trakthyggesbruk? 

 

11. Vilka incitament behövs för tillämpning av fler skötselsätt i ert eget 

skogsinnehav resp. hos era kunder? 
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