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Sammanfattning
Objekt för undersökningen är en nyplantering av bok på en mindre
skogsfastighet i sydöstra Blekinge. Bok och ek, som är de viktigaste ädla
lövträden för den biologiska mångfalden, intog i dessa trakter en stor andel av
skogsbeståndet fram till 1960-70-talet, men har sedan minskat i takt med att
de ersatts av planterad gran. Det finns idag, bland annat i Skogsstyrelsens
riktlinjer, en uttalad strävan mot en högre andel ädellövskog på de
breddgrader som ingår i dessa trädslags naturliga utbredningsområden. På så
sätt kan det projekt, som studien beskriver, anses ligga rätt i tiden.
Inledningsvis ger rapporten en översikt över skog och skogsbruk som
kunskapsområde och bakgrunden till att vi nu ser tendenser till att de
traditionella formerna av skogsbruk, där ekonomi är den dominerande
styrfaktorn, börjar ge vika för skogsbruksmetoder som gynnar även
naturvårds- och sociala värden. Detta är en tendens som nu börjar få
genomslag såväl i myndigheters styrdokument som i forskning och
kunskapsutveckling.
I rapporten beskrivs utvecklingen av en tio-årig plantering av bok, dels
resultatet av den första fasen, etableringsfasen, och dels en bedömning av hur
den framtida planeringen kan göras utifrån de uppställda målen med fokus på
de skötselformer som kan betecknas som ”hyggesfria” eller ”naturnära”
metoder.
I analysen av studiens resultat görs jämförelser dels med liknande studier och
dels med schabloniserade tillväxtprognoser för bok. En satsning på naturnära
skogsbruk och på lövskog ger, enligt de sammanfattande slutsatserna, inte de
högsta ekonomiska vinsterna i dagsläget. Däremot kan det, med ett
långsiktigt skötselprogram, ses som en framtidsinvestering. Dels fås en
kvalitetshöjning av framtida jordmån och växtbetingelser och större chans att
klara stormar och dess effekter. En ytterligare vinst är möjligheten att vara
med och bygga erfarenheter av och kunskap om utvecklingen av ett framtida
lövskogsbruk.

Abstract
The aim of this study was to evaluate an area, where planting of beech, Fagus
sylvatica, has been made after clear cutting of spruce, Picea abies. Focus of
the study was primary to follow-up the first phase of the planting, and also
make an assessment of future planning based on such achievements as
"selective cutting" or "natural" methods.
In the result analysis comparisons are made with similar studies and also
previous results for the area. An investment in natural methods for deciduous
forest gives, according to the summary conclusions, not the highest economic
gains in the current situation. However, with a long-term care program you
can reach investment possibilities. On the one hand you get increase in
quality of future soil and growing conditions, and greater chance of passing
climate change and their effects. An additional profit is the opportunity to be
part of building experience and knowledge of the development of a future
broadleaved forest.
Key-words:
1 Broadleaved forestry, 2 Continuity forestry, 3 Selective cutting,
4 Biodiversity 5 Beech
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Förord
Uppsatsen är en fristående uppföljning av utbildningen Hållbart
familjeskogsbruk 1-90 p vid Linnéuniversitetet.
Utbildningen, som jag följde under tre år 2011-2014, är en
högskoleutbildning med speciellt upplägg. Den är särskilt anpassad för
privata skogsägare (även om skogsägande inte är ett behörighetskrav), och
större delen av uppgifterna är individuellt formade för att kunna lösas med
den egna skogen som material. En mycket stor majoritet av utbildningens
studenter är också skogsägare, med sin hemvist i olika delar av landet. På så
sätt har utbildningen gett en kunskap om skog, där praktiska erfarenheter hela
tiden knutits samman med teori och aktuell forskning och där det egna
perspektivet lyfts till en övergripande nivå och därigenom gett en känsla för
de gemensamma värdena i skogsbruket trots de stora skillnader mellan olika
regioner som kännetecknar vårt land.
Min studie är en uppföljning av en nyplantering av bok, där målsättningen är
att ge förutsättningar för virkesproduktion parallellt med en prioritering av
naturvårds – och sociala mål. Den kan också ses som ett inlägg i dagens
skogspolitiska debatt, där metoder för skogsbruk tenderar att styras alltmer av
miljö- och naturvårdsintressen – dels som följd av en oro för hotande
klimatförändringar, men också knutet till en ökad medvetenhet om skogens
betydelse för rekreation, välbefinnande och psykisk hälsa.
Sist vill jag tacka alla våra lärare, och mina kurskamrater, för all kunskap,
engagemang och erfarenheter som utbildningen förmedlat. Tack, också, alla
ni forskare, markägare, förvaltare och andra experter som medverkat vid våra
fantastiska exkursioner och träffar.
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1. Introduktion
1.1. Bakgrund
1.1.1 Skogsbruk – förändringar i regler och målsättningar. ”Den svenska

modellen”
Skogen utgör en viktig del av Sveriges naturresurser och har också en stark
och djupt rotad roll i samhällsekonomi och kulturarv (Gustavsson & Ingelög
1994).. Samtidigt är den skogspolitiska utvecklingen en svårstyrd och
svårkontrollerad process, dels på grund av ägarförhållandena (cirka hälften
av den svenska skogen är privatägd) och dels på grund av komplexiteten i de
frågor som är knutna till skogsbruk.
Genomgripande förändringar av skogsvårdslagen gjordes 1993, dels genom
avreglering i en ambition att skapa ”frihet under ansvar” för skogsbruket och
dels genom att miljömål skulle ges samma tyngd som produktionsmål (Den
svenska modellen). Parallellt med en utveckling av produktionen skulle
frivilliga naturvårdsinsatser och reservatavsättningar stimuleras.
I miljödebatten har en medvetenhet om skogens betydelse för miljön ökat,
vilket i sin tur lett till ett nyväckt intresse för lövskog, och särskilt
ädellövskog. Lövskog och lövskogsskötsel har blivit ett prioriterat
forskningsområde både nationellt och internationellt (Brunet et al 2010).
Ädellövskogen ses alltmer som en natur- och kulturskatt, där det nationella
ansvaret betonas (Drössler 2010, Felton et al 2009). Detta är också orsaken
till att ädellövskogen intar en särskild roll i lagstiftningen med regler och
restriktioner vad det gäller bevarande av ädellövskog.
Även om Skogsvårdslagen numera framhåller miljömålen som lika starka
som produktionsmålen, är det osäkert hur dessa mål rent konkret ska kunna
uppnås parallellt (Helander 2012). Den allmänna bilden idag är att det finns
många problem förknippade med verkningsfull naturvård, t ex satsning på
ädellövskog (Drössler 2010, Niklasson & Nilsson 2005).
Ädellövskogsprogrammet vid SLU har belyst ädellövskogens roll i ett brett
perspektiv. Dagens låga virkesproduktionsvärde för ädellöv har t.ex. fått till
följd att intresset för nyanläggning av ädellövskog är begränsat. En fråga som
diskuteras är om ädellövskogen har potential att bli mer konkurrenskraftig
ekonomiskt, men samtidigt väcks frågan om hur de övriga värdena dvs
sociala och biologiska ska kunna mätas och värderas. Först då kan en samlad
kunskapsutveckling bedrivas vad det gäller skogsbruksmetoder och
skogsbrukspolitiska beslut och åtgärder (Helander 2012).
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Maciej Zaremba tilldelades 2012 priset Årets Miljöjournalist för sin
artikelserie Skogen vi ärvde. Artikelserien väckte en omfattande reaktion och
bidrog till att skogsfrågorna i miljödebatten har lyfts upp, bland annat
debatten om hyggesfritt skogsbruk och alternativa skötselmetoder.
Skogsstyrelsens generaldirektör gav Zaremba rätt till vissa delar, även om
hon invände mot en rad felaktigheter i artiklarna. Hon menar dock bland
annat att Skogsstyrelsens policy, helt i linje med Zarembas budskap, är att
hyggesfritt skogsbruk bör öka. Dock framhåller hon att genom att
Skogsstyrelsen är en myndighet som genomför den beslutade skogspolitiken
bör kritiken i stället riktas till det politiska systemet (Stridsman 2012).
1.1.2. Bokens egenskaper och utveckling i Sverige
Bland ädellövträden ses bok, tillsammans med ek, som det viktigaste ädla
lövträdet för den biologiska mångfalden. Dess utbredning är dock begränsad
till Sydsverige, framförallt på grund av artens frostkänslighet (fig 1). Trots en
mer än 300-årig tillbakagång är den fortfarande ett karaktärsträd i Sydsverige
även om dess del av det totala
virkesförrådet även här är mycket liten,
endast ca en procent. Samtidigt är bok i
olika avseenden ett mer sårbart trädslag ur
biologisk synvinkel – jämfört med ek –
eftersom traditionell produktion av bok
enklast sker i former där miljövårdsmålen
kommer i konflikt med produktionsmålen
FIG 1
(Niklasson & Nilsson 2005).
Bokens utbredningsområde i dagsläget
Ur Mossberg & Stenberg (2003)

Boken i Blekinge
Omkring 2000 f Kr invandrade bok, tillsammans med avenbok, söderifrån till
Blekinge, men boken var i början inte något dominerande trädslag. När boken
senare, runt 400 f Kr och 400 e Kr blev mer allmän i västra länsdelarna,
förblev den mer sällsynt i östra Blekinge där det istället var ekskogarna som
dominerade (Brunet 2003). Efterhand, i takt med att det blev en ökad
öppenhet i markerna, blev boken under 700- till 1500-talet det dominerande
trädslaget i hela Blekinge. Bokskog i dessa trakter är, generellt sett, att
beskriva som hedbokskog, som är beteckningen på den typ av bokskog som
kan utvecklas på mindre näringsrik och relativt torr mark, med vanligen
sporadisk undervegetation av bl.a. blåbärsris och kruståtel. Den förekommer
mest i urbergsterräng i bokskogens utpostområde mot norr samt på Skånes
åsar och i Blekinge. Ängsbokskog, däremot, är beteckningen på den bokskog
som förekommer på näringsrika, medelfuktiga marker, i Norden mest i Skåne
och Danmark, med undervegetation av örter (t.ex. skogsbingel och ramslök)
och vissa bredbladiga gräs (bl.a. lundslok).
Utvecklingen har sett olika ut för olika skogstyper, med ek och tall på de
magrare jordarna och alm, ask och lind på de medelgoda – men efterhand, i
samband med urlakning av näringsämnen, med en successiv övergång till
gran och bok. På de bästa jordarna, som hade en bättre buffrande förmåga
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mot urlakning, fick emellertid skogen helt ge vika för människans uppodling.
Al- och asksumpskogarna blev slåttermarker, lind-, alm- och askskogarna
blev åkermark.
Sedan 60-70-talen har emellertid jordbruket åter minskat drastiskt, och de
öppna markerna har i stor utsträckning planterats igen med gran (Brunet
2003, Brunsberg 1969). Utan mänsklig påverkan hade dock skogen i södra
Götaland troligen varit helt lövdominerad eftersom regionen befinner sig i den
nemorala vegetationszonen (Karlsson, 2001) och därmed är granen utanför sitt
naturliga utbredningsområde.
Numera, delvis som följd av stimulansåtgärder utifrån ett ökat miljö- och
naturvårdsintresse för skogen, kan emellertid ett ökat intresse för lövskog
ses. Möjligheten till ekonomiskt stöd är en orsak, en annan är lövskogens
högre stormtålighet i en tid som präglas av ökad oro för klimatförändringar
(Helander 2012).
1.1.3. Bokskogsskötsel – erfarenheter och aktuell forskning
Skötsel av bokskog – generella principer
De tillvägagångssätt som rekommenderas för produktionsinriktad
bokskogsskötsel utgår från att målet är ett slutbestånd med grova, kvistfria
och raka stammar (Almgren, Jarnemo & Rydberg 2003, Löf., MöllerMadsen, & Rytter 2009). Boken är ett sekundärträd och är skuggtålig, men
har samtidigt stort behov av ljus för att få en god tillväxtform. Bokplantor är
frostkänsliga och känsliga för torka. De är också känsliga för ogräsväxt runt
stammen och för skadedjur (barkskador). Även viltbete är en fara, särskilt om
det inte finns annan växtlighet i marken runtomkring som är mer begärlig.
Bok är inte det mest attraktiva viltfodret och de är därför inte lika utsatta som
t ex ek- eller askplantor. Dock rekommenderas oftast stängsling vid
plantering av bok, liksom besprutning av plantorna. För att minimera
riskerna är en väl planerad amträdsförekomst viktig. Plantorna behöver stå
tätt, och om stamantalet i bok inte är tillräckligt högt är en samodling med
björk bra. Då är det emellertid viktigt att bevaka att inte björkplantorna växer
för högt så att bokplantorna skuggas. Också i bokbeståndet är det viktigt att
successivt röja bort ”vargar”. Detta är för att skapa raka och klykfria
stammar. Trängsel i plantbeståndet pressar plantorna uppåt och bidrar till en
ökad rakhet och kvistfrihet – och förhindrar buskbildning och
flerstammighet. Boken har särskilt lätt att ”vrida sig” i den tidiga tillväxten
(Almgren, Jarnemo & Rydberg 2003, CDM 2011, Löf et al 2009).
Sammanfattningsvis rekommenderas någon form av skärm i de tidiga
utvecklingsfaserna och att uttagningen av de avverkningsmogna träden görs i
samverkan med planering för nästa generation. Traditionell kalhuggning är
inte möjlig, detta både pga lagstiftning, (Skogsstyrelsen 2014) och även
beroende på att det inte heller är en bra metod ur odlingssynpunkt.
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Hos boken sker blomning och pollinering direkt efter lövsprickningen i maj
och fröna släpps på hösten, i oktober kort före bladfällningen – de år trädet
producerar ollon. Vid planering av naturlig föryngring är det av stor
betydelse att förberedelser (avverkning och eventuell markberedning) sker i
anslutning till ollonåren. Ollonåren återkommer oftare än förr, intervallen har
minskat från 5 till 2,5 år, och senare forskning har visat att naturlig
föryngring utan markberedning tack vare detta kan ge goda resultat
(Övergaard 2010). Det förklaras med att vid naturlig föryngring utan
markbehandling utnyttjas flera ollonår. Denna mindre intensiva metod har
både ekonomiska och ekologiska fördelar. Marktillstånd, plantetablering och
tidig tillväxt regleras genom försiktiga utglesningar i det gamla beståndet och
ollonen från flera ollonår ger därmed upphov till det nya beståndet. Metoden
ifrågasätts bland annat för att föryngringsperioden anses kunna bli lång och
det nya beståndet ojämnt. Resultaten av denna studie pekar dock på att
metoden har gett goda föryngringar oberoende av bördighetsklass.
Övergaards studie visar också intressanta effekter efter kalkning. Ibland
misslyckas föryngringar på magra marker med lågt pH, ofta i äldre bestånd.
När den alternativa föryngringsmetoden kombinerades med kalkning blev det
färre plantor på kalkade ytor de första sex åren på dessa marker, men därefter
blev resultatet det motsatta. Därför bör kalkningen, enligt Övergaard, ske
lång tid före den planerade föryngringen (8-10 år). Annars kan det högre pHvärdet, som blir i början, bli för högt och skadligt för bokollonen, vilket
tyska undersökningar har visat (Övergaard 2010).
Bok i blandskog
Även om bokskogsodling idag oftast sker i enartsbestånd, tyder bland annat
pollenstudier på att detta är en följd av människans styrning och inte på att
bokens skuggningsförmåga naturligen leder till att andra arter trängs bort. I
spontan skogsbildning växer boken i blandskog, inte minst i kombination
med ek (Niklasson & Nilsson 2005). Dalby Söderskog är ett exempel på hur
bokdominerad blandlövskog kan utvecklas.
På medelgoda bokmarker där både ek och bok föryngrar sig naturligt kan de
båda trädsorterna, med medveten röjning och gallring, odlas parallellt
(Almgren, Jarnemo & Rydberg 2003). Här krävs emellertid att de växande
ekarna skyddas mot bokens snabba tillväxt och risken att de blir överväxta
och skuggade.
Det finns många fördelar med blandskog. Blandskogar ger positiva effekter
för trädtillväxt i jämförelse med monokulturer och har även en högre grad av
biologisk mångfald, visar en studie från SLU och Future Forests (Gamfelt m
fl 2013). För ädellöv är fördelarna särskilt påtagliga (Almgren, Jarnemo &
Rydberg 2003). De ädla lövträdslagen visar en stor spännvidd i skuggtålighet
och tillväxttakt och därför finns olika varianter på skiktade beståndsformer.
Flera av dem har också stora fördelar av att utvecklas under skärm, som ger
både kvalitetsdaning, frostskydd och skydd mot konkurrerande
markvegetation. Alm och lind hör till de mer skuggtåliga, och även ask, ek,
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lönn och avenbok klarar skugga i plantstadiet. Skiktad blandskog kräver
emellertid både kontinuerlig skötsel och kännedom om respektive trädslags
ståndortskrav och utvecklingsmöjligheter.
Motiven kan också vara ekonomiska genom möjligheten till samproduktion
av flera trädsorter, som ger produktionsvinster var för sig samtidigt som de
ger varandra kvalitetsmässiga vinster, såsom skärmskydd eller positiv
konkurrens (Gustavsson & Ingelög 1994). Vanliga kombinationer är ek/gran,
bok/ek, ek/björk, bok/björk, ask/klibbal, ek/lind (Almgren, Jarnemo &
Rydberg 2003)
1.1.4. Odlingsformer för skog – begrepp och idéer
Det finns olika skäl till att intresset för andra skogsbruksmetoder än
trakthyggesbruk har ökat. De huvudsakliga argumenten är
miljövårdsaspekter samt oron för de storm-, skadedjurs- och andra skador
som en totalavverkning kan resultera i. En ökad kunskap om ekosystem och
artbevarande har resulterat i att metoder för en medveten hållbar skogsskötsel
nu är under utveckling. Genom kunskap om betydelsefulla arter och deras
villkor, framförallt mykorrhizasvampar, mossor, lavar och vissa insekter och
fåglar, finns idag stora möjligheter att skapa ett hållbart skogsbruk.(Här är
utvecklingen av alternativa skogsbruksmetoder en avgörande förutsättning
(Fagerberg 2010, Skogsstyrelsen 2013).
Begreppet kontinuitetsskogsbruk har blivit lite av ett ”modeord” i
skogssammanhang och används i olika sammanhang och med många olika
tolkningar. I sin vidaste bemärkelse är begreppet ett samlingsbegrepp för
många olika skogsbruksmetoder och ställs oftast som motsats till
trakthyggesbruk. Definitionen är då helt enkelt att marken är kontinuerligt
trädbevuxen.
Egentligen är denna tolkning missvisande eftersom begreppet
kontinuitetsskog i sin korrekta form är ”skogar som hyser arter vars
förekomst förklaras av att det under lång tid funnits lämpliga skogsmiljöer i
just denna skog” (Skogsstyrelsen 2008 s 7)
Ofta görs åtskillnad mellan hyggesfria metoder och trakthyggesbruk.
Skillnaderna är dock stora också mellan odlingsformer, där inte kalhuggning
görs. Någon knivskarp gräns mellan hyggesfritt skogsbruk och
trakthyggesbruk är därför svår att dra. Det avgörande är istället metodens
relevans i relation till målsättningen, d.v.s. balansen mellan metoder där
produktion är målet och metoder med naturvård som mål (och kanske även
sociala värden). Trakthyggesbruk, t ex, kan mycket väl vara en del av en
naturnära planering, t.ex för att medvetet skapa den störning en kalhuggning
innebär – och hyggesfria metoder är inte alltid positivt i ett
mångfaldsperspektiv. Enligt Thomasson (2008) är det viktigt att tänka på att
hyggesfria metoder i sig inte automatiskt är naturvårdande. Han menar också
att det finns behov av att utveckla skogsbruksmetoder som utgår från
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flerskiktad skog, dels eftersom det är en skogsform som gynnar
skuggföredragande arter, t ex bok, och dels för att trädslagsfördelningen här
får en annan betydelse.
Den skötselform för bok, som kan beskrivas som föryngring under skärm i
ett två-skiktssystem, är egentligen, enligt Niklasson & Nilsson (2005) en
variant av trakthyggesbruk. I ett naturvårdsperspektiv är det en förödande
metod eftersom träden i den formen aldrig blir gamla nog att bli delar av de
ekosystem vi behöver värna. I produktionsodling av bok räknar vi med en
omloppstid på 120 år. Boken kan bli 300-500 år, men i den snabbutvecklade
form som produktionsodlade bokar har blir träden inte så gamla, även om vi
lämnar dem som evighetsträd. Här är det en avgörande skillnad mellan bok
och ek, genom att eken ofta växer mer fristående, redan tidigt har en
skrovlighet i barken som gör den tillgänglig för värdefulla arter och
bibehåller sitt virkesvärde i en mer långsiktig form. Därigenom hanteras
äldre ekbestånd, och enskilda ekar, på ett annat sätt.
Intressant är att diskussionen om trakthyggesbruk kontra hyggesfri skogsvård
långt ifrån är ny. Blädning, t ex., är ett begrepp som användes tidigt, och
återfinns t ex i Nordisk familjebok 1919:
”trakthuggning är, i motsats till blädningen, det skogsbrukssätt som ger
största öfverskådligheten” och att ”vid takthuggningen frestas
skogsmannen till alltför schablonmässig afverkning, medan blädningen
medger mera individuell skötsel af trädgrupperna”.
Däremot är det först på senare år som de olika skogsbruksmetoderna börjat
både beskrivas och utvärderas på ett mer vetenskapliga sätt.
Blädning som metod förutsätter att skogen är fullskiktad, d.v.s. med en
diameterfördelning i enlighet med den s.k. inverterade J-kurvan, se fig 2.
Skiktningen bör vara jämnt fördelad över området. Metoden fungerar bra för
skuggtåliga trädslag; dvs. gran och bok. Blädning blev starkt ifrågasatt i
Sverige efter att metoden, som använts i stor skala, bland annat i skogar runt
50-talet, gav ett mycket negativt resultat. Orsaken till detta var att
tillvägagångssättet var ett helt annat än det rekommenderade. Istället för att
följa riktlinjerna om en jämn diameterfördelning, och med hänsyn till olika
trädslags behov, gjordes hårda huggningar som resulterade i luckor och som
lämnade alltför låga virkesförråd. Dessutom tillämpades blädning utan
hänsyn till trädslagens olika behov, något kunde få stora negativa
konsekvenser för ljusföredragande trädslag som till exempel tall. Misstaget
var helt enkelt att blädning användes som en föryngrings- snarare än en
gallringsmetod (Lundqvist m. fl., 2009).
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FIG 2 Inverterad J-kurva (Ur Lundqvist m. fl., 2009).Oavsett uttagets karaktär är målet att
bibehålla ett bestånd med många klena träd och allt färre träd i de grövre diameterklasserna.

Förutsättningar som anges för blädning är, enligt Pettersson (2005) följande:
- Trädslag ska vara skuggföredragande
- Beståndet ska vara fullskiktat, dvs träd i alla storlekar med betydligt fler
plantor och små träd än grova träd. Små och stora träd ska vara väl
blandade och fördelade över arealen.
- Marken ska vara lämplig för trädslaget.
- Tillgång till skonsam avverkningsmetod.
- Tillräckligt högt virkesförråd.
Blädning är lätt att förväxla med ”naturkultur”- metoden, som kan beskrivas
som blädningsliknande ingrepp med målsättning att nå nuvärdesmaximering
av enskilda träd eller trädgrupper. Naturkultur är en metod som bygger på
ekonomiska principer. Den går ut på att maximera nuvärdet av träd genom att
på kort och lång sikt utnyttja den ekonomiskt bästa åtgärden med hänsyn till
förutsättningar på den individuella platsen i skogen. Det handlar om att ha den
enskilda trädgruppen istället för beståndet som utgångspunkt i planeringen.
Tillvägagångssättet bestäms då av träden inom gruppen som konkurrerar om
samma tillväxtresurser (Rosell m.fl. 2009). Målet är en ökad
trädstorleksspridning, där vissa träd tillåts dominera över de andra för att växa
snabbare, samtidigt som mindre träden kvalitetsdanas genom att hålla tillbaka
tillväxten (Hazell & Thomasson 2008). Plantering används som
föryngringsmetod när behov uppstår, t ex när ett uttag leder till en för stor lucka
bland träden. Principen är dock att utnyttja naturlig föryngring så långt som
möjligt.
Naturnära skötsel är en skogsvårdsfilosofi som härstammar från Tyskland och
Danmark. Genom att utnyttja skogens naturliga gång och dynamik samt
begränsa mängden åtgärder i skogsbruket är det tänkt att utvecklingen av
skogen ska kunna uppfylla de mål som markägaren har med sitt skogsbruk.
Biologisk rationalisering är en grundtanke bakom naturnära skötselmetoder och
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innebär en strävan mot att så långt som möjligt tillvarata den naturliga
utvecklingen och begränsa skötseln till mindre och målmedvetna ingrepp, t ex
viss hjälpplantering).

”Lübeck”-metoden, som blivit ett begrepp, är ett exempel på naturnära
skötsel (Thomasson 2008, Silvaskog 2013) Målet med Lübeckmetoden är
produktion av stora träd med högt virkesvärde. Huvudprinciper är naturlig
föryngring och lokalt anpassade trädslagsblandningar. En grundpelare i
metoden är att utveckla en bra trädslagsblandning som även på längre sikt
värnar om ett hyggesfritt skogsbruk. En bärande tanke är att olika trädslag har
olika funktioner i en naturlig skog. En skog som sköts med naturnära skötsel är
därför tänkt att bestå av flera olika trädslag i olika åldrar, storlekar och
utvecklingsstadier, jämfört med en skog som bedrivs som trakthyggesbruk
(Thomasson 2008, Silvaskog 2013). Avkastningen ökar tack vare väl avvägda
åtgärder och tydliga målformuleringar. Detta ger högre planeringskostnader,
men totalt sett lägre skötselkostnader, då röjning och plantering sällan behövs
(fig 3). Förespråkare för Lübeckmetoden menar att metoden är ”Klimatsmart” att ”skogen binder upp kol samtidigt som innehållet av organiskt material ökar i
skogsfastighetens mark. Näringskapitalet under jord bevaras medan det
ekonomiska värdet över mark växer” (Silvaskog 2013 s. 13).

FIG 3 ”Lübeck”-metoden Ur Lilla skogspraktikan För naturnära kontinuitetsskogsbruk s 17
(Silvaskog 2013) Procentuell utveckling / år

Naturskogliknande skiktning och dödvedsandel (naturnära strukturer)
eftersträvas vid naturnära skötsel. Naturskogar ska ge inspiration. Istället för
att ha ett givet system och generella metoder anpassas metodval efter aktuella
förutsättningar (Skogsstyrelsen, 2008). Markberedning bör inte utföras.
Plantering kan göras om den naturliga föryngringen inte ger önskat plantantal
eller trädslagsfördelning. Viktigt att välja arter som passar i beståndet eller
luckan baserat på om arterna är skuggfördragande eller ljuskrävande
(Skogsstyrelsen, 2008).
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Konvertering till naturnära skogbruksmetoder.
Eftersom skötselprinciper och metoder för det svenska skogsbruket främst
har gran- och tallskog som utgångspunkt är det av intresse hur en
konvertering från gran till blandbestånd kan utföras. Larsen m fl (2005)
beskriver tre olika tillvägagångssätt för överföring från enskiktad till
naturnära skogsbruk och menar att skogens ålder och förutsättningar är
viktiga faktorer att ta hänsyn till:
1. Den naturliga metoden innebär att ”skogen överlåts till naturlig
utveckling”. Stormfällning, sjukdomar och naturlig död ger
öppna ytor för pionjärarter att etablera sig på. Efter en tid övertar
pionjärskog sakta men säkert mer sekundära trädslag som t.ex.
bok eller alm/ask i södra Sverige. Denna metod är knappast
realistisk i produktionssyfte men den underlättar att förstå de två
mer aktiva metoderna som följer.
2. Den naturnära metoden. Här görs ingrepp i det enskiktade
beståndet så att det blir homogena grupper av detta trädslag (t ex
gran). I mellanrummen skapade av gallringen planteras grupper
av det önskade trädslaget som skall ingå i den framtida
trädslagsblandningen. Valet av art är beroende av
ljustillgångarna i de olika luckorna. Allt eftersom den
ursprungliga skogen når åldern för slutavverkning ersätts de av
önskade plantor. Fördelen med denna metod är att de homogena
grupperna har större styrka mot stormangrepp.
3. Den direkta metoden innebär att plantering görs efter en
skärmställning. Efter detta krävs bara en långsam avveckling av
skärmträden och sedan är skogen i önskat tillstånd. Detta är,
enligt författarna, den mest kostsamma metoden eftersom
planteringen blir dyrare. Dessutom är risken för stormfällning
stor, särskilt om skärmträden utgörs av gran.
Hyggesfria metoder och skogslagstiftningen
Enligt Skogsvårdslagens (kap 1, §1) skall skogen skötas så den ger uthållig
avkastning, men också så att den biologiska mångfalden gynnas samt att
skötseln tar hänsyn till andra allmänna intressen (Skogsstyrelsen, 2010).
Som underlag för hur lagtexten ska tolkas vad det gäller paragraferna 5 och
10, har Skogsvårdsstyrelsen tagit fram en modell för hur avverkning kan
planeras (fig 4). Vid hyggesfritt skogsbruk ska virkesförrådet normalt sett
överstiga §10-kurvan efter avverkning, men en lägstanivå enligt §5-kurvan
kan gälla för t ex skärmställning (Bengtsson & Rosell 2013). Lagens
skrivelse är främst inriktad mot barrskog, och enligt Hagner (2005), mot
enskiktade bestånd. Det kan därför vara komplicerat att bedöma hur lagen
ska tolkas när det handlar om flerskiktad skog och om lövskog. Samtidigt
framhålls att trakthyggesbruk liksom hyggesfritt skogsbruk får bedrivas
inom ramarna för ett gemensamt regelverk (Bengtsson & Rosell 2013).
Enligt §5 ska stamvolym bedömas i förhållande till medelhöjd. Ju högre
medelhöjd desto större volym krävs för att inte krav på återplantering ska
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föreligga. Problemet här är att i enskiktad skog är en sådan
medelhöjdsmätning relativt enkelt utfört. För flersiktad skog är det svårare
eftersom en konstant föryngring förekommer. Ett förtydligande av
virkesvolymsmätningarna är, enligt Hagner(2005) nödvändigt för att
riktlinjer när det gäller flerskiktade skogar ska kunna utformas.
I lagtexten uttalas också att ändamålsenlig återväxt och främjande av
skogens utveckling främst sker med inhemska arter (Lundqvist m fl 2009).

FIG 4 Skogsvårdslagen §§ 5 och §10
10 § Avverkning på produktiv skogsmark ska vara ändamålsenlig för återväxt av ny
skog eller främja skogens utveckling.
5 § Ny skog ska anläggas på produktiv skogsmark om markens virkesproducerande
förmåga efter avverkning eller på grund av skada på skogen inte tas till vara

Att trakthyggesbruket upplevs som det ”säkra” kortet i skogsplanering är inte
konstigt, kanske främst för att arbetssättet är väl beprövat och att det ger
goda möjligheter till planering, både avseende ekonomi och skötselplaner,
detta genom en kalkyl med en början och ett slut på beståndet (Carlsson
Nylén, 2011). På så vis kan t ex effekten av olika åtgärder i förhållande till
tillväxt beräknas, liksom tidpunkter för röjning och gallring etc. I det
kontinuerliga skogsbruket finns inget år noll och därför inte möjligheten att
beräkna ett nuvärde om t ex 80 år. Men det finns i stort sett heller ingen
kostnad för plantering, markberedning och gallringar som innebär uttag av
klent virke. Dessutom är kostnaderna för skogsvårdsinsatser försumbara
eftersom röjning sällan är nödvändig. Nackdelarna är ökade kostnader vid
uttag och ökade transportkostnader eftersom mindre mängd timmer tas ut vid
varje tillfälle (Hagner 2005, Håkansson & Larsson, 1998, Lundqvist m fl
2009). Slutligen visar ekonomiska analyser att blädning oftast resulterar i en
10-30 % lägre inkomst i jämförelse med trakthyggesbruk.
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1.1.5.

Aktuella försöksverksamheter med bok

I Blinkarp, på Söderåsen i Skåne, har en försöksyta anlagts för jämförelser
mellan traditionell bokskogsskötsel och de båda skötselformerna
måldiameterhuggning och luckhuggning (Hazell & Thomasson 2008). Syftet
är att utvärdera skötselsystem med målsättningen att ge goda resultat både
vad det gäller miljövärden, rekreationsvärden och ett ”godtagbart”
ekonomiskt resultat. Projektet är intressant för den föreliggande studiens
frågeställning, dels genom att skogstypen är snarlik undersökningsområdet
(bok med inslag av ek samt klibbal på de fuktiga områdena) och dels genom
den dubbla målsättningen (att kombinera ekonomiska mål och miljömål).
Vid måldiameterhuggning fastställs måldiametern med hänsyn till lönsamhet
(prislistor) och ingreppets styrka. I den första utförda gallringen har gjorts ett
uttag på ca 20 % av grundytan. Stammar med en diameter på ca 52-54 cm
togs då ut, samt stammar av dålig kvalitet som konkurrerade med
framtidsstammar (högkvalitativa stammar). Intervallen på huggningarna
fortsättningsvis är tänkt att styras av hur bestånden utvecklas.
Naturvårdshänsyn på 10 % görs genom uppmärkning av evighetsträd.
När det gäller luckhuggning är tanken att initiera eller stimulera föryngring.
Luckor med en diameter på 20 m tas upp med 2 luckor/ha.
I en uppföljning av bokplanteringar i Raslångens ekopark testas effekten av
inversmarkberedning och hägn för bokens överlevnad och tillväxt (Sandell
Festin 2013).
Försöksverksamheter i större skala bedrivs i både Danmark och Tyskland,
och här handlar det om statsägda skogsområden där avsikten är att kombinera
miljö- och rekreationsvärden med en ökad kvalitet i virkesproduktionen. Just
kvalitetsmålet är den dominerande grunden när de tyska förvaltningarna
ställer om till naturnära skogsbruksmetoder (Hazell & Thomasson 2008).

1.2

Syfte och mål

Syftet med studien är att, i en fallstudie, prova hur målmedveten skogsskötsel
kan bedrivas i kontinuitets- och blandskog. Frågeställningen konkretiserad är
hur den kunskap och de metoder för lönsamt skogsbruk som utvecklats, men
som i allmänhet utgår från plantageskogsbruk, skulle kunna breddas till att
kunna användas också i skog med naturvårdsskydd och i förlängningen hur
skog med höga naturvärden skulle kunna skötas med kvalitets- och
produktionsmål.
Min forskningsfråga: Går det att åstadkomma höga naturvärden i
kombination med virkesproduktion och hur skulle detta i så fall kunna
åstadkommas med ädellöv på den aktuella fastigheten?
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1.3 Avgränsningar
Objektet för fallstuden, en nyetablering av bok efter slutavverkning av gran,
är en del av ett skogsområde som långsiktigt är tänkt att utvecklas till en
bokdominerad blandskog i form av återföring till kontinuitetsskog. Målet är
att lägga grunden för ett skogsbruk där naturvård är dominerande, men med
en aktiv och medveten skötselplan för att parallellt också nå en ekonomiskt
lönsam virkesproduktion.
Den föryngringsmetod som utvärderas är gruppvis plantering på skogsmark.
Metoden valdes på grund av att det saknades tillräckliga många fröträd för att
en naturlig föryngring skulle vara möjlig. Planteringen kan ses som en
kompletteringsåtgärd i ett område, som sammantaget kan beskrivas som
gammal skog som varit bevuxen med bok under lång tid, dvs ett
skogsekosystem med potential att utveckla höga naturvärden. Framtida
föryngring för området ät tänkt att ske i form av successiv naturlig
föryngring och med fler trädslag. Målet med planteringen är att ge
livskraftiga plantor och med en tillräcklig trängseleffekt för att en
kvalitetsdaning ska kunna göras i kommande röjningar och gallringar..
I studien beskrivs en plantering av bok under de särskilda förhållanden som
beskrivits ovan. Plantornas utveckling i studien ställs i relation till riktlinjer
och rekommendationer för bokskogsskötsel, både utifrån produktions- och
naturvårdsmål. Med utgångspunkt från detta görs sedan en skiss på en
framtida skötselplan för området.
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2. Material och metod
2.1. Metod
Studien är en fallstudie (eng: case study), dvs en undersökningsmetod som
baserar sig på beskrivning och analys av ett enstaka fall. Avsikten med
fallstudier är ofta att, utifrån en detaljerad och djupgående beskrivning,
nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier, och ibland även för att
illustrera eller stärka hypoteser (Merriam 1993).
Undersökningens ”case” är en mindre skogsfastighet i sydöstra Blekinge,
Karlskrona kommun.
Datainsamling har skett genom litteratur, historiska dokument och
skogsbruksplaner. Bland annat har en jämförelse gjorts mellan bedömningen av
områdena i skogsbruksplanerna 1982 och 2013.
Den empiriska delen av datainsamlingen utgörs av mätningar och observationer i
fält.(fältinventeringen) Urvalet av undersökningsområden utgörs av fyra
delområden inom planteringsområdet, vilket ingår i skifte 2 (se kartor 1-2 bil 1 s.
32-33 ).
Underlag för urvalet: Karta över det område, totalt 9,5 ha (se bilaga 1, karta 2),
där plantering av bok genomförts. En uppdelning gjordes i 4 delområden,
undersökningsområden, med avsikten att urskilja områden utifrån enhetlighet i
ståndortsegenskaper.

2.2. Studieområdets ståndortsegenskaper och historik
Ståndorten är den sammanfattande beskrivningen av ett områdes livsmiljö.
Klimatet, dvs temperatur- och nederbördsförhållanden är grundläggande faktorer
(Hallsby 2012), men också markfuktighet, jordart, markvegetation, jorddjup,
vind, frostrisk etc. Markvegetation, t ex, kan ge information om bördighet.
Man kan tala om ståndort på ett övergripande plan, där ett skogsområde eller en
fastighet kan beskrivas utifrån gemensamma egenskaper, men på detaljnivå kan
ett område vara skiftande utifrån egenskaper som för vissa arter är avgörande
ståndortskrav.
Studieområdet (fastighetens skifte 2) omfattar totalt 22 ha, och är beläget med en
höjd över havet som varierar mellan ca 58 och 72 m. Området bestod fram till
2002 till största delen av gran; planteringar som skötts småskaligt under alla år men som lämnats helt orörda de senaste decennierna. De delar, som inte
planterats med gran, var framförallt våtmarksområden och blockrik mark. På
dessa områden, och även stråkvis i granbestånden, fanns kraftiga inslag av
framförallt ek och bok samt några sammanhängande äldre bokbestånd.
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Berggrunden utgörs av gnejsig granit med inslag av grönsten (Fröberg 2006).
Jordarten beskrivs i en sammanställning 1947 som ”mosstorvmull på
mosstorvjord samt mullhaltig, lerig sand eller mjäla”, och ”skogsbestånd:
blandskog/lövskog” (Sveriges Bebyggelse 1947). Beskrivningen stämmer
ganska väl överens med senare inventeringar, där jordarten för området
klassificeras som morän med sand och torv (Fröberg 2006).
Klimatet präglas av hög årsmedeltemperatur, milt vinterklimat och låg nederbörd
och humiditet (Fröberg 2006).
Området beskrivs i storskifteskartor 1803/1805 som skog (utmark), medan
fastighetens andra skiften betecknas som inägomark (Lantmäteriet, historiska
kartor, se bil 1, karta 5). Bok intog fram till 1960-70-talet en stor andel av
skogsbeståndet i området, men har sedan minskat i takt med att den ersatts av
planterad gran (Brunsberg 1969). Pollenanalyser av skogsutvecklingen i SkåneBlekinge (7 tidsskeden från 12000 före nutid) visar också att den här berörda
delen av sydöstra Blekinge, som relativt begränsat område, dominerades av
bokskog under det tidiga 1900-talet (Holmqvist 2005).

2.3. Studieområdets skogstillstånd enligt skogsbruksplanerna
Skogsbruksplan för fastigheten finns upprättad 1983 och 2013 – alltså före och
efter slutavverkning och plantering och med 30 års mellanrum. Förutom
slutavverkningen av gran 2003 och planteringen av bok 2005-2006 har ingen
avverkning eller plantering gjorts under perioden.
1983 var virkesförrådet 3595 m3sk med fördelningen 68 % gran och 32 % löv
(tab 1). 2013 var virkesförrådet marginellt något lägre (3372), men med
fördelningen 20 % gran och 80 % löv. Lövträdens ökade andel gäller alla
lövträdslagen, men framförallt bok, som ökat i andel av totalt virkesförråd från
4,6 till 36 %. Ekens andel har ökat från 13,3 till 23,4 % och övrigt löv har den
lägsta ökningen, från 14 till 21 %. Andelen ädellöv var 66 % av det totala
virkesförrådet 2013 (40 % bok, 26 % ek och 1% övrigt ädellöv) och resterande
24 % var övrigt löv (huvudsakligen vårtbjörk, men även asp, klibbal och
glasbjörk).
Skogsbruksplanen 2013 beskriver 91,7 % av skogsmarkens yta som
lövdominerad. De granområden som kvarstår, några få hektar, är planteringar
med i stort sett avverkningsmogen skog och står därför för en hög andel av det
totala virkesförrådet.
I stort sett hela fastighetens samlade bok- och granbestånd ligger inom skifte 2.
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Tabell 1
Virkesförråd Flyeboda 1:6 (m3sk) Förändring 1983-2013

1983
2013
Ändring

Ek

Bok

479
790
+311

166
1215
+1049

Övrigt
löv

505
699
+194

Löv totalt

1150
2704
+1554

Gran

Totalt

2445
668
-1777

3595
3372
-223

Tillväxten för 10-årsperioden 2013-2022 beräknas till 833 m3sk löv och 92 m3sk
barr (Skogsbruksplan 2013). Då är slutavverkning av gran före 2022 medräknad.
Totalt virkesförråd 2022 beräknas till 3245 m3sk, dvs i samma nivå som i
dagsläget med ett ytterligare steg mot en ökad andel löv. Åldersfördelningen
2022 visar en hög och relativt väl fördelad förekomst av gammal skog (115-119
år), en god förekomst i åldersklasserna från ca 50 år. Däremot riskerar
åldersklasserna mellan dessa och plantskogen (blivande 20-29-årsträden) bli
underdimensionerade i en blivande hyggesfri skog vid den tidpunkten.

2.4. Fältinventeringen
Mätningar gjordes på provytor med radien 5,64 m inom respektive
undersökningsområde. Inom varje område utlades provytorna systematiskt med
60 m förband. Förbandet beräknades utifrån områdets arealer (Karlsson &
Westman 1991). Avstånden mellan provytorna stegades och riktning togs ut med
hjälp av en kompass. I varje provyta markerades provytecentrum. Totalt utlades
3, 5, 8 och 8 provytor i område 1,2,3 respektive 4.
På varje provyta mättes de planterade bokplantorna avseende:
- stamantal
- genomsnittlig höjd
- genomsnittlig brösthöjdsdiameter
- antal plantor med ej fullgod kvalitet
Med fullgod kvalitet menas livskraftiga plantor utan gnagskador eller kraftig buskeller klykbildning (Se bil 2, tabell 1).
För varje undersökningsområde registrerades i fält också fuktighetsklass och lutning
samt markvegetation samt förekomst av skärm enligt bl a Hägglund & Lundmark
(2010).

Eftersom bokplantorna var planterade i grupper räknades endast en stam per
grupp, och, när det fanns flera levande plantor i gruppen, räknades den planta
som bedömdes ha bäst förutsättningar i dagsläget att utvecklas till ett
framtidsträd.
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Mätvärdena sammanställdes sedan per undersökningsområde genom att beräkna dels
totalt antal plantor, dels antal plantor med god kvalitet och dels medelvärdet av
brösthöjdsdiameter och höjd för respektive område.
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3. Resultat
3.1. Områdenas ståndortsegenskaper
Observationer gjordes vid mättillfället. Markförhållanden och vegetation på
planteringsområdena antecknades (se bil 2).
De fyra områdena skiljer sig åt vad det gäller förekomsten av skärmträd före
plantering, där område 3 och 4 var i stort sett rena kalhyggen medan område 1
och 2 hade en skärmträdsförekomst om ca 500-800 stammar/ha. Även
fuktighetsgrad och grad av höjdskillnader varierar något sett till områdena i stort.
Områdena har också utvecklats olika efter planteringen vad det gäller både
fältskikt och förekomst av självföryngrade träd och trädslagsfördelning (se
nedan). Fältskikt för hela planteringsområdet är ”bredbladigt gräs utan ris”,
bitvis med starkt inslag av örter (Hägglund & Lundqvist 2010), men med stora
variationer mellan områdena vad det gäller arter och artrikedom. Detta gäller
också framväxten av självföryngrade träd.
Luckor förekommer, framförallt på område 1 och 4, där mortaliteten varit hög.
Detta är dock områden som haft svårt att koloniseras också av andra träd och
andra växter, t ex pga ansamling av sten. Detta gör att hjälpplantering inte
bedömts relevant. Det handlar dock inte om större områden än att de kan smälta
in som ljusbrunnar i en framtida uppvuxen skog och till en del beskogas
efterhand genom självföryngring.
En beskrivning av övriga delar av skifte 2, dvs förutom planteringsområdet:
De fyra hektar, där etablering av bok bedömdes kunna ske genom
självföryngring, har i dagsläget en god tillväxt med en trädslagsspridning som
med planerad skötsel kan nå en god skiktning (se bil 2 s, Skogsbruksplan 2013
samt bil 3 bild 10). Förutom bok, som är det dominerande trädslaget bland de
självföryngrade plantorna, är även ek rikligt förekommande. Genomsnittlig
grundyta, mätt med relaskop, är ca 10-15 och av olika lövträdslag (bok, ek, asp,
klibbal, björk), men huvudsakligen bok.
Insprängt inom skifte 2 finns mindre våtmarks- och sumpskogsområden. Ett
gammalt grävt dike löper genom skiftet och mynnar ut i en större kanal, byggd
på 30-talet. I anslutning till våtmarken finns några mindre bestånd av klibbal
samt glasbjörk.
Avdelning 10 (totalt 1,6 ha) som också är en del av skifte 2, beskrivs i
Skogsbruksplan 2013 som
”hagmarksskog intill väg och runt bostadshus …domineras av 100-åriga
solitärekar. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är viktiga för flera
insekter, inte minst fjärilaar. Igenväxningen gör att artrikedomen är särdeles
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stor – arter som kräver öppna miljöer ’dröjer sig kvar’ och arter som vill ha
halvskugga ’är på väg in’”. Mål, enligt skogsbruksplanen, är ”…att bevara
öppna miljöer, viktiga för örter och insekter, att säkerställa överlevnaden för
äldre solitärer och ge plats för nya ’arvtagare’ samt att bibehålla en vacker
och öppen landskapsbild. Detta kombineras med att producera ek och bok av
god kvalitet, främst i den västra delen”. (Skogsbruksplan 2013).
En tydlig utveckling som kan ses i området som helhet är en ökad förekomst och
artrikedom vad det gäller signal- och nyckelarter. Tydliga exempel är att
spillkråkan, liksom andra hackspettar, syns alltmer frekvent. Detsamma gäller
flera mossor, lavar och mykorrizasvampar – samt olika skalbaggar, t ex ekoxen.
Tilläggas ska också att fastighetens övriga skiften kan betecknas som
kontinuitetsskog (Thomasson 2008): och utgörs av slåtterängar (ca fyra hektar,
med löpande skötselavtal) omgivna av ekdominerad blandskog, tidigare
skogsbetesmark, vari ingår en nyckelbiotop. Ängsmarken här har en långtida
historik med värdefull kärlväxt- och insektsförekomst (Se bil 2, karta 5, samt bil
4, bild 11). I Naturvårdsinventering 1969 (Brunsberg 1969) föreslås området bli
naturvårdsreservat och beskrivs som ” rikligt rösad åker och hagmark. Ek och
snår växer där block och sten samlats …önskvärt att öppna områden kan bevaras
där barrskog för övrigt dominerar” (Brunsberg 1969 s 154), och i fastighetens
skogsbruksplan 1980 noteras kort att hagmarksbestånden i öster så långt som
möjligt bör bibehållas av naturvårdsskäl.

3.2. Områdenas skogstillstånd enligt skogsbruksplanerna
En jämförelse mellan beskrivningarna i skogsbruksplanerna 1982 och 2013 för
de fyra planteringsområdena (se bil 1 karta 3-4) visar inte några avgörande
skillnader. Gemensamt för områdena är att de före slutavverkningen bedömdes
vara rena granbestånd, och att det i den senare planen finns noterat att det finns
”inslag av ek”. Däremot finns inga utmärkande egenskaper som skiljer de fyra
områdena på något markant sätt. Däremot finns avgörande skillnader inom
respektive område, enligt beskrivningarna i skogsbruksplanerna, sett till
egenskaper som har betydelse för en bokplantering, t ex fuktighetsgrad, jorddjup
och ståndortsindex. Beskrivningarna visar sammantaget att det handlar om en
skogsmark med varierande bördighetsförhållanden och med egenskaper som kan
medföra svårigheter vid skötsel, t ex blockighet och fuktiga partier.

3.3. Genomförd skogsskötsel och skogsvård
I samband med övertagandet av fastigheten 2002 gjordes en rotpostförsäljning av
all avverkningsmogen granskog – och samtidigt gavs godkännande om
återplantering med bok, med motiveringen att omgivande skogsmark hade hög
grandominans.
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Slutavverkning av avverkningsmogen gran genomfördes 2003 på hela skifte 2.
Vid avverkningen gavs instruktioner om att så långt som möjligt lämna alla
lövträd – tänkta som skärm och fröträd. Stormen Gudrun 2005 medförde
emellertid att en stor del av dessa träd, särskilt på de mer utsatta öppna ytorna,
fälldes. På vissa områden fanns dock en del kvarvarande lövträd i olika åldrar,
men på delar av planteringsområdet var marken i stort sett kalmark.
Bidrag beviljades för anläggning av bokskog på delar av skiftet. (se bil 1, karta 1,
s 32), enligt beslut 2005-06-07 Skogsvårdsstyrelsen södra Götaland. Våren 2005
och 2006 genomfördes plantering av bokskog på totalt 9,5 ha med beräknad
självföryngring på ytterligare 4 ha. Planteringen gjordes enligt rekommendation
som gruppvis plantering; 5 plantor per grupp och med 5 m förband mellan
grupperna. Vid planteringen gjordes manuellt en beredning av planteringsstället för
respektive grupp.
Samma planteringsmetod har använts för hela planteringsområdet; plantering på
skogsmark, ett år efter slutavverkning av gran, utan särskild förberedelse.
Plantorna är av dels svenskt och dels tyskt ursprung. Totalt planterades 19 000
bokplantor. Enligt instruktionerna skulle viltskyddsmedel (PW) användas under
tre år. Detta gjordes inte. Viltstängsling gjordes inte heller.

Stickprovskontroll av planteringen genomfördes av Skogsstyrelsen juli 2006
med bedömningen att ”allt såg mycket bra ut”.
År 2009 ansöktes enl 12 kap 6§ Miljöbalken om en utökning av befintligt
småvatten (medelvattendjup 0,75, vattenspegel 100 m2, totalyta 500 m2) inom
avdelning 9. Detta godkändes med motiveringen att åtgärden gynnar den
biologiska mångfalden genom att variationen av livsmiljöer i landskapet.
På skiftet har, vid inventering av Skogsstyrelsen 2012-11-29, ett antal objekt som
klassificerats som kulturmiljövärden (torpgrunder, en skvaltkvarn och en
rovgrop) identifierats. Här har bidrag beviljats för röjning och även skötselavtal
finns upprättade.

3.4. Områdenas tillstånd idag
Planteringen har nu nått en ålder av ca tio år och visar, genomsnittligt, en god
utveckling. Här är skillnaden mellan undersökningsområdena små (tabell 3).
Däremot är skillnaderna mellan provytorna stora (se bilaga 2, tabell A). Här kan
också ses att provytor med stora brister i såväl höjdutveckling som kvalitet
förekommer i ungefär samma omfattning på de olika områdena.
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Planteringsområdet har en oregelbunden struktur och ligger insprängd som olika
delar i mer eller mindre välslutna skogspartier, mestadels f.d. granplanteringar
där de avverkningsmogna granarna avverkats men där återväxt av lövskog
bedömts kunna ske i form av självföryngring. På så sätt har skiftet som helhet en
mosaikartad karaktär.
Andelen plantor med kvalitetsbrister är totalt sett ca 40 %. Den dominerande
typen av kvalitetsbrist är ”buskväxt” följt av ”klykbildning” medan skador i form
av viltskador eller låg vitalitet är sparsamt förekommande. Förekomst av
kvalitetsbrister sammanfaller starkt med bristande amträdsförekomst eller att
planteringsgrupperna decimerats så att endast någon enstaka planta finns kvar.
Tabell 3
Bokplantornas utveckling inom respektive område
Om‐
Bokplantornas utveckling
Område

1
2
3
4
Totalt

Antal
provytor

3
5
8
8
24

rådets
storlek
(ha)

1,1
1,8
3,6
3,1
9,6

Stam‐
antal
/ha

1600
1800
1600
1800
1710

Antal med
fullgod
kvalitet/ha*

Bh‐diam
(cm)**

Medel‐
Höjd
(m)**

700
1100
1200
1100
1020

2,2
2,8
3,2
2,9
2,8

2,1
2,8
2,6
2,4
2,5

*”fullgod kvalitet” = plantor med god vitalitet och med förutsättningar att kunna utvecklas till framtidsträd i en
framtida gallring. (”Ej fullgod kvalitet” är t ex plantor med buskig växt, kraftig klykbildning eller svåra gnag- eller
andra skador ). Se även bilaga 3,
** = genomsnitt

Lägst antal plantor med god kvalitet ses i område 1. Detta är samtidigt det
område som har lägst värde på genomsnittlig medelhöjd och stamdiameter.
Område 3 har de högsta värdena på kvalitetsmåtten (höjd- och diametertillväxt
samt antal plantor med god kvalitet). Detta är samtidigt det område som visar
störst skillnader mellan de olika provytorna.
Ett samband mellan höjd- och diameterutveckling finns (fig 5 och 6), men är inte
helt tydligt. Dessutom är skillnaderna mellan områdena mer uttalade vad det
gäller höjdutveckling än stamdiameter.
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Stamhöjd
(m)

Område
FIG 5 Bokplantornas genomsnittliga stamhöjd
Bhdiam
(cm)

Genomsnittlig brösthöjdsdiameter för
respektive område (cm)

4
3
2
1
0

1

2

Område

3

4

FIG 6 Bokplantornas enomsnittliga brösthöjdsdiameter

Spridningen i höjd (skiktningen) är olika stor på de olika områdena, där område
3 har den största spridningen – (se fig 7). Minst spridning, och även högst
höjdutveckling ses i område 2.

Planthöjd på respektive provyta samt
spridning inom respektive område
4
3
Höjd (m) 2
1
0
0

1

2

3

4

Område
Fig 7 Spridningen i höjdutveckling inom respektive område
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3.5. Förslag till skötselplan för planteringsområdet.
Det långsiktiga målet är att området ska utvecklas till kontinuitetsskog med
naturnära skötselformer. Enligt Bengtsson & Rosell (2013) är fastigheten som
helhet en skogstyp som kan bedömas som lämplig för denna skötselform, d.v.s.
sumpskog, bokskog, lövskogslund, igenväxande hagmark och betespräglad
”bondeskog” i anslutning till gård eller torp (Thomasson 2008, Hazel &
Thomasson 2008). De förutsättningar som anges för blädning är, enligt
Pettersson (2005 s 7), uppfyllda vad det gäller trädslag och markens lämplighet.
Däremot är vägen lång för planteringsområdet till förutsättningarna för
fullskiktning. Frågan här är hur en plantskog bäst ska utvecklas till en flerskiktad
skog.
En skötselplan för det aktuella skogsområdet inleds med två faser, etableringsoch röjningsfasen, för att sedan, efter en övergångsfas, övergå i de kontinuerliga
och långsiktiga åtgärdsrutiner som rekommenderas vid hyggesfritt skogsbruk
Strategier behöver utformas för skiftets olika områden, dels planering av de
områden som är att beteckna som röjningsskog, de som planterats med bok
(planteringsområdet), och dels för de områden, som kan betecknas som äldre
blandlövskog.
A Etableringsfasen:
Detta är den fas, som inleddes med slutavverkning och plantering. I takt med att
en plantskog etablerats övergår skötseln alltmer i en målinriktad röjning.
Planteringen ska ses som en komplettering, ett första steg i en återkolonisering
efter slutavverkning
B Röjningsfasen
Röjning utförs selektivt med anpassning till respektive område, så att bokens
naturliga tendens till skiktning tillvaratas. I begreppet ”fullskiktad” avses olikhet
i storlek snarare än i ålder (Pettersson 2005). Skiktning kan alltså åstadkommas
genom en medveten planering för olikhet i trädens utveckling istället för den
grundläggande princip om likformighet som tillämpas vid trakthyggesbruk. Här
krävs dock en försiktighet så att inte alltför kraftiga vargtyper tillåts dominera på
bekostnad av intillväxande framtidsträd.
I det digitala stödverktyget Kunskap direkt rekommenderas ett stamantal på ca
5000-6000 stammar/ha (max 1,5 m förband) fram till ca 4-5 m höjd (Skogforsk
2014). Fram till dess går det att vänta och låta beståndet skikta sig, alternativt
göra en första varg- och klykröjning. För område 1 och 3, och delar av område 4,
finns stora delar där denna rekommendation för stamtäthet är otillräcklig pga att
många av grupperna decimerats till att ibland bara ha någon enstaka planta kvar
samtidigt som tillräcklig täthet av närliggande björkplantor inte finns. Här ses
också de största bristerna i kvalitet (framförallt som buskväxt) och den högsta
mortaliteten.
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Å andra sidan är det, på grund av föränderligheten i bokplantors utveckling
genom deras tendens att vrida sig och ändra form, ett vanligt råd att avvakta med
val av framtidsträd – och att i röjning så länge som möjligt undvika att
enkelställa enskilda träd. Bättre är att t ex göra en grenkapning av buskväxta
individer som annars riskerar att dominera (Almgren, Jarnemo & Rydberg 2003).
Röjningen innefattar en successiv reducering av de amträd (huvudsakligen
björkar) som finns på en stor del av området. I ett första skede ska enkelställning
av träd undvikas, istället röjs i form av högröjning, dvs björkarna kapas så att
bokplantornas toppar ges utrymme att söka sig uppåt. Först vid en stamdiameter
på ca 7 cm är det dags att friställa de växande bokarna (Almgren, Jarnemo &
Rydberg 2003).
Redan i röjningsfasen görs en planering av eventuell inblandning av andra
trädslag genom att i förta hand självföryngrade ekplantor skyddas med
individuell stängsling och därefter prioriteras i kommande röjningar och
gallringar. Detta gäller även t ex tall, som är mycket sparsamt förekommande i
trakten med som utgör ett värdefullt inslag. Pga en hög viltbegärlighet får
självföryngrade tallplantor annars sällan möjlighet att överleva (Braf 1995). Ett
annat trädslag som har svårt att klara sig utan stängsling är rönn (Niklasson &
Nilsson 2005), där odling kan provas genom stängsling av en del av område 3
där det finns en kraftig självföryngring av rönn.
C Övergångsfas inför ett kontinuerligt skötselprogram:
När ungträden når en brösthöjdsdiameter på ca 7 cm börjar det bli aktuellt med
gallring (Almgren, Jarnemo & Rydberg 2003). Först nu ska enkelställning göras
i grupperna. Förutom de generella riktlinjerna, vad det gäller skadade och
buskformade träd, liksom klykträd, ska också träd med lågt satta kronor väljas
bort. Detta på grund av att dessa träd har större skuggningspåverkan på
närstående träd (Almgren, Jarnemo & Rydberg 2003).
Vid 8-9 m höjd rekommenderas ett stamantal på 1100-1700 stammar/ha, 2,4 –
3,0 m förband (Skogforsk 2014), med successiva gallringsinsatser däremellan.
Dessa gallringar kommer att kunna genomföras på delar av planteringsområdena,
men inte alla. Dessutom är ambitionen, när målsättningen är ett flerskiktat
bestånd, att i första hand göra prioriteringar i ett perspektiv där eventuellt andra
trädslag ska ges utrymme och att inte generellt planera för ett jämnt skiktat
bestånd. Som övergripande skötselstrategi planeras då att åtgärder, t ex gallring,
genomförs trädslagsvis snarare än avdelningsvis, dvs att en långsiktig planering
görs för varje trädslag för sig.
Vidare är det, vid gallring i bokskog där kontinuitetsskog är målet, viktigt att
hela tiden tänka på att skapa ljusinsläpp. Virkesuttag i kontinuitetsskog
rekommenderas att göras med relativt långa intervaller (10-15 år), med motivet
att den pågående utvecklingen måste ges tid, men i en uppbyggnadsfas bör
intervallen vara lägre, ca 5-10 år (Braf 1995).
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I anslutning till planteringarna, inom avdelning 1 och 8 i Skogsbruksplan (2013),
finns två områden, vardera ca 0,4 ha, som enligt skogsbruksplan 1982 till minst
50 % var bevuxen med äldre bok som dominerande trädslag, alltså ädellöv enligt
lag enligt nu gällande lagstiftning (Skogsstyrelsen 2012). För det ena beståndet,
som består av bok till 90 %, rekommenderas en gallring för att stimulera till ökad
självföryngring (Skogsbruksplan 2013). Alternativet är att lämna området ostört
(målklass NO) och låta skogen föryngras långsamt genom den naturliga
luckbildning, som skapas i samband med att träd dör. Enligt Niklasson &
Nilsson (2005, s. 261) vore en kraftig ljushuggning, ur miljövårdssynpunkt,
kanske den ”största björntjänst som kan göras mot mångfalden”. Kraftig
föryngring ger en tät plantskog, som utvecklas relativt likformigt. Detta ger en
god kvalitetsutveckling, men motverkar utvecklingen mot en jämn
diameterfördelning (Thomasson 2008). En strategi kan då vara att, förutom
avverkning av enstaka träd, ringbarka någon av de gamla aspar som finns i
området. Ringbarkning är en kraftig variant av veteranisering, d v s att påskynda
åldrandet för ett träd för att på så sätt bevara deras värde som boplats för fåglar
och insekter (aspen har ett mycket högt naturvårdsvärde) och även öka
dödvedsandelen. För just asp ger ringbarkning den fördelen, jämfört med
avverkning, att bildandet av rotskott undviks. Sammantaget handlar det endast
om några enstaka träd, men deras läge gör att det skapas ett något högre
ljusinsläpp i området (Niklasson & Nilsson 2005).
Riktlinjerna under denna fas är sammanfattningsvis att
-

gallring, generellt sett, ska genomföras svagt och med allt längre
intervaller för att i fullskiktad skog sträcka sig över 10-15 år och med
principen att gallringar ska göras mycket försiktigt (Braf 1995).

-

evighetsträd ska sparas och vara jämnt fördelade

-

de träd som sparas och planeras bli fröträd bör ha goda egenskaper

-

ringbarkning eller annan veteranisering kan göras istället för
avverkning när träd behöver tas bort för att ge ljusinsläpp, detta där det
bedöms att förekomsten av död ved är för låg (Niklasson & Nilsson
2005)

-

ek bör gynnas i hela området och ges en allt större del i
trädslagsfördelningen (Skogsbruksplan 2013)

-

åtgärder ska vidtas för att stimulera föryngring görs i de områden som
planterats med bok, bl a genom att sådd genomförs efter kalkning
(Övergaard 2010) i kombination med en mild markberedning. Detta för
att garantera framväxten av yngre träd under en period då
självföryngring inte kan ske pga att andelen äldre ollonbärande träd
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fortfarande är underdimensionerad. Eventuellt kan också
kompletteringsplantering göras.

D Övergripande i den långsiktiga planeringen

Vid såväl röjning som gallring är en framtidsbedömning viktig. En garanti för
framtida inväxning i form av plantor och yngre träd i rätt storlek och rätt läge
behöver garanteras och därmed gynnas. Vid behov kan kompletteringsplantering
av plantor göras. En tumregel är att ca 10 träd/år och hektar med en
stamdiameter av minst 8,5 cm behövs för lagom inväxning (Braf 1995).
En avgörande faktor i den långsiktiga planeringen är också att möjliggöra för
arbete med de maskiner som kommer att behövas vid virkesuttag. Lämpliga
körvägar behöver förberedas, där hänsyn tas till t ex växande framtidsträd och till
känsliga våtmarker. Åtgärder behöver ofta planeras till lämplig årstid och
väderlek och till vilka entreprenörer och typ av maskiner som finns att tillgå.
Den ekonomiska planeringen
Vad det gäller skogsproduktion vid naturnära skötsel, t ex blädning, redovisas
olika bedömningar och slutsatser. Det finns beräkningar som indikerar att
tillväxten sänks med 15 – 40 procent, men det finns också beräkningar som inte
visar någon tillväxtminskning. För att nå god tillväxt förutsätts att bestånden är
lämpliga och att virkesuttaget är begränsat (Bengtsson & Rosell 2013).
För den här aktuella fastigheten utgörs huvuddelen av den årliga inkomsten i
dagsläget av bidrag för bevarande av mångfald (slåtterängarna), med tillskott av
gallringar (framförallt björk).
Under kommande tioårsperiod planeras även slutavverkning av några mindre
återstående granplanteringar samt viss gallring i den äldre lövskogen.
Först därefter, när utvecklingen av såväl planteringsområdet som effekterna av
gallringar i övriga områden, kan en tydligare prognos göras vad det gäller
utveckling av både kvalitet och volym.
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4. Diskussion och slutsatser
Boken är ett skuggälskande träd – och känslig för frost, torka, skadegörare och
viltbetning i plantstadiet. Att göra en nyetablering av bok på kalmark är därför en
utmaning, något som erfarenheterna av den beskrivna planteringen tydligt
bekräftat.
Studiens resultat visar, generellt sett, att resultatet av den första fasen av
planteringen, etableringsfasen, kan bedömas som positivt. Höjdutveckling och
vitalitet hos plantorna ligger i nivå med vad som beskrivs i litteraturen, t ex
Almgren m fl (2003, s 103) som skriver att ”plantbeståndet beräknas ha nått
brösthöjd efter 10-15 år även på sämre boniteter” och som i jämförbara
exempel, t ex Sandell Festin (2013), som redovisar snarlika resultat vad det
gäller kvalitetsutveckling och mortalitet.
Här ska också framhållas att planteringen ska ses som en del av en helhet med
målsättningen att bevara den kontinuitetsskog som större delen av skifte 2, i en
vidare definition (Skogsstyrelsen 2004), kan betecknas som. Planteringsområdet
kan då ses som en ”luckhuggning”, eller en första fas, där det är värdefullt att så
långt som möjligt ta tillvara områdets naturliga förutsättningar. Relaterat till
Larsens (2005) beskrivning av tillvägagångssätt vid konvertering av granskog till
blandskog (s 10) är detta en kombination av de olika modellerna. Planteringen
blir här dels en åtgärd som krävs enligt Skogsvårdslagen (SVL § 5, skyldighet att
återplantera efter avverkning) och dels som stöd i utvecklingen mot naturnära
skötsel och naturlig föryngring. I denna första fas är etableringen det prioriterade
målet snarare än kvaliteten i form av framtida timmervärde. I nästa steg kommer
andra mål att aktualiseras och även nya frågeställningar, bland annat
ställningstaganden för olika delar om området vad det gäller till exempel
produktionsmål, naturvårdshänsyn och trädslagsfördelning.
Metoden att plantera i grupp har av allt att döma varit positiv, dels genom att den
tycks ha bidragit till en överlevnad på de områden som haft mer ogynnsamma
förhållanden (svag eller obefintlig skärm, frost etc.) och dels till en högre
kvalitet.
Om planteringsområdena förberetts, framförallt med markberedning och
plantering av amträd, hade resultatet troligen kunnat bli bättre, särskilt vad det
gäller plantornas kvalitet och möjligheter att klara sorkangrepp och frost.
Däremot tycks förekomsten av viltskador inte vara stor, vilket talar för att
eventuell viltstängsling, liksom andra skydd mot viltbetning, troligen inte haft
någon större betydelse. Framförallt kan detta förklaras av en rik tillgång till
annan och mer viltbegärlig växtlighet. Dessa iakttagelser stämmer överens med
Sandell Festin (2013). Här framhålls dock markberedningens stora betydelse,
bl.a. genom att markvegetationen konkurrerar med plantorna om näring och ljus.
Bräken- och fräkenväxter, t.ex., har en negativ inverkan eftersom de ofta kväver
plantan. En kraftig markvegetation är också habitat för sork, vilket kan orsaka

27

gnagskador på stammen och försämra vitaliteten och överlevnaden hos plantan.
Samtidigt påpekas att de storvuxna bräkenväxterna också kan fungera som skydd
mot viltbete (Sandell Festin 2013).
Förklaringen till variationer i utveckling av höjd jämfört med utveckling av
stammens grovhet tycks, sett till områdenas karaktär, framförallt kunna förklaras
av plantornas trängselförhållanden. I de områden där plantorna fått en kraftig
trängselpåverkan (oftast av självföryngrad björk eller en väl bibehållen grupp av
bokplantor) är höjdutveckling större i förhållande till stamdiameter. Här ska
också noteras att provytorna, som är utlagda för att vara så representativa som
möjligt, inte omfattar de högsta plantorna.
Resultaten av studien visar också att den föryngring som gjorts under högskärm
är den som lyckats bäst och förorsakat minst bekymmer. Samtidigt visar den att
planteringen trots allt lyckats på så sätt att den resulterat i en plantskog med
godtagbar plantutveckling och även täckning, d.v.s. utan mer omfattande luckor.
Kvaliteten är, som den kan bedömas så här långt, godtagbar på så sätt att en
framtida gallring kan resultera i ett bra produktionsresultat och att plantornas
kvalitet varierar mer inom de olika områdena än mellan dem. En teori, baserad
på iakttagelser vid provytorna, är att markegenskaper, vattenrörlighet och
marklutning kan vara avgörande faktorer, kanske starkare än förekomst av skärm
eller jordmån – i linje med talesättet att ”boken är sluttningarnas träd”!
Resultaten kan också sägas ge stöd för den långsiktiga målsättningen; att välja
naturnära skötselmetoder för det skogsområde studien avser. Det handlar om ett
skogsområde som planterats med gran på mindre områden, gran som sedan
spridits till närliggande områden genom självföryngring. Däremellan har dock
gammal lövskog funnits kvar, framförallt på grund av blockighet och
våtmarksområden gjort stora delar av marken svårtillgänglig. Markberedning,
gödsling och liknande har inte gjorts och förutom granplanteringar och de nu
gjorda bokplanteringarna har inga trädslag planterats, utan skogen har i övrigt
föryngrats genom självföryngring. Allt detta anges av Larsen et al (2005), liksom
av Bengtsson & Rosell (2013), som goda förutsättningar för övergång till
naturnära skogsbruksmetoder.
Inför planteringen gjordes bedömningen att bok var det trädslag som mycket
tydligt var det dominerande ursprungliga trädslaget, i stort sett i hela området,
undantaget mindre partier, framförallt i anslutning till våtmark, där klibbal och
björk dominerade. De granplanteringar som fanns hade, enligt Skogsbruksplan
1982, omfattande skador och brister med noteringar om ”luckighet”,
”stormskadat” och är, även om det i omgivande marker finns granplanteringar
med mycket god produktion, inte det mest lämpliga trädslaget för just detta
skiftet. Därför bedömdes bok vara ett trädslag med naturliga förutsättningar att
etablera sig. Bedömningen bekräftas av den snabba utvecklingen av bok i de till
planteringsområdet angränsande skogsområdena, både i form av självföryngring
och vad det gäller kronutveckling hos friställda träd. Planteringsområdena har
också, tillsammans med självföryngring i gränszonerna av framförallt bok, i allt
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högre grad smält samman med omgivande områden. Intressant här är den
markanta ökningen av virkesförråd för bok, som troligen kan förklaras av att
beräkningar av skog generellt beräknas utifrån det dominerande trädslaget, vilket
kan ge en missvisande verklighetsbild. En analys av den faktiska
trädslagsförekomsten i sydsvensk skog visar också just detta, att framräknade
beskrivningar av trädslagsförekomst och som kan utläsas i t.ex. Skogsstyrelsens
statistik inte ger en sanningsenlig bild. I verkligheten är skog betydligt mer
blandskog än vad statistiken visar (Drössler 2010). Här ska också beaktas att
fastighetens totala förråd av såväl bok som gran i stort sett uteslutande
förekommit på det skifte, som studien avser, dvs. skifte 2. (Uppgifterna i tabell 1
avser fastigheten som helhet. Större delen av ekförrådet finns på fastighetens
andra skiften).
Metodvalet för studien gjordes med avsikten att följa upp utvecklingen av en
plantering. En brist i materialet är att de områden, som urskilts, inte på något
tydligt sätt ger underlag för analys. En annan brist ligger i systematiken vad det
gäller bedömning av plantorna. Här skulle t ex uppgifter om antal plantor/grupp
samt tydligare bestämning av kvalitetsskillnader kunna ge underlag för en
djupare och mer tillförlitlig analys.
Efter etablering av ädellöv följer, enligt Sandell Festin (2013, s 36), vanligen en
naturlig föryngring av ek, men även av andra trädslag, till exempel björk, och
”dessa kan med fördel gynnas vid skötseln för att skapa ett mer heterogent
bestånd”. Dessa ”invandrande” trädslag kan också fungera som amträd, eller som
en skärm om de är mer snabbväxande än de planterade träden. Långsiktigt
skapas ett blandskogsbruk, där prioriteringar av olika trädslag successivt kan
göras. Det kräver dock skötsel för att inte de planterade trädslagen ska bli kvävda
eller utkonkurrerade. Ett exempel är att skydda ekplantor med god kvalitet i bra
lägen för att successivt öka ekandelen, något som stämmer överens med råden i
den senaste skogsbruksplanen, och även andra trädslag.
En generell ambition är just att värna en mångfald också vad det gäller andra
träd- och buskslag som finns i området, t ex rönn, lönn, oxel, sälg, brakved,
fläder. Enligt Niklasson & Nilsson (2005) är det också angeläget att värna de
ädellövarterna som oftast inte odlas i beståndsform utan är spontant
förekommande framförallt i blandlövskog och i gamla öppna eller halvöppna
kulturmarker (åker- och ängsmark). Här väcks frågor som t ex vilken betydelse
vår tendens att bedriva skogsbruk i monokulturer har för olika arters resistens
mot olika sjukdomar som vi nu ser hos t.ex. ask och alm.
De bokplanteringar som är studiens objekt är, som framkommit av
beskrivningen, en del av ett skogområde som konverteras från gran- till
lövdominerad skog och med strävan mot en fullskiktad skog. Fastigheten som
helhet är liten, men relativt representativ för Sydsverige både vad det gäller
storlek som ägandeform. Medan andelen privata skogsägare totalt sett i riket är
50 %, är det i Sydsverige, och särskilt i Blekinge, en betydligt högre andel av
skogsmarken som är privatägd (Skogsstyrelsen 2013). Intresset för naturnära
metoder och för ett bevarande av ädellövskogen har ökat påtagligt, även bland
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andra skogsägare i trakten, och alltfler sparar ädellövträden. Det handlar dock
oftast om mindre avsteg, ofta för att uppfylla certifieringskraven. Samtidigt är
det fortfarande framförallt traditionella granplanteringar som anläggs. Studier
visar också att intresset för alternativa metoder inte är så starkt, se t ex Pettersson
(2013). I en intressant studie diskuteras skogsägares motivation att, utifrån hotet
om miljöförändringar i Sydsverige, ompröva inriktningen i sitt skogsbruk (Felton
m fl 2009).
Det är trots detta inte förvånande att trakthyggesbruk är den metod som väljs
oftast. Det är en väl beprövat metod, medan övriga metoder visserligen är relativt
kända men ändå svagt beprövade. För bok borde naturnära skogsbruk vara den
självklara skötselformen, men, enligt Niklasson & Nilsson (2005 s 171), är det
svårt att förena den typen av skogsbruk med höga produktionsmål. Dessutom är
traditionellt skogbruk en tacksam metod för bok både ekonomiskt och
skötselmässigt, men samtidigt direkt skadlig för många av de arter som ingår i
bokskogens biosystem.
I teorin finns olika argument som talar för att det kan vara ekonomiskt hållbart
med naturnära metoder, även om avverkning och transporter blir mer
komplicerade med ökade kostnader som följd. Skogen får också en långsammare
tillväxt i och med konkurrensen från övriga träd, men i gengäld sägs kvaliteten
på timret och mängden kvalitetstimmer per uttag bli större (Thomasson 2008,
Hazell & Thomasson 2008, Hagner 2005). Vidare krävs det kunskap, både i
själva skogsskötseln och i planering för avverkning, samt en bättre
marknadsorganisation med differentiering i kvaliteter vilket leder till ökade
möjligheter att kombinera efterfrågan och tillgång utifrån olika kvalitetskrav.
Den troliga utvecklingen mot ett varmare klimat medför att villkoren för de
känsligare ädellövarterna, t ex bok, kan förväntas bli bättre, och tillsammans med
den högre stormtåligheten ökar argumenten för att satsa på löv i högre
utsträckning (Andersson m.fl. 2010). Kanske detta innebär att de naturnära
metoderna kommer att etableras alltmer och upplevas mer attraktiva. Intresset för
övergång till lövskogsbruk har ökat, både i Sverige och i andra delar av Europa,
där gran planterats på marker som naturligen varit lövdominerade. Granen är
känslig för rotröta, granbarkborre och snöbrott och är instabil vid storm (Sandell
Festin 2013). Intresset för övergång till lövskog beror bl.a. på att lövträden tros
vara bättre rustade för klimatförändringar, framförallt med tanke på att varmare
klimat och mer nederbördsrika höstar och vintrar. Jämfört med gran är ek och
bok betydligt mer stormfasta än gran på samma mark, pga. mer djupgående
rötter och en annan kronbyggnad samt att de avlövas på vintern (Skogsstyrelsen
2013). Dessutom är ek och bok i Sverige nyckelarter för biodiversitet med
många arter knutna till sig (Nilsson & Niklasson 2005). Det finns flera miljöskäl
att öka andelen löv i skogsbruket, t ex att jord- och vattenkvaliteten förbättras,
biodiversiteten ökar och risker för biotiska och abiotiska skador minskar
(Andersson m.fl. 2010, Sandell Festin 2013).
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Sammantaget visar studien att en övergång (tillbakagång) från granplantering till
ädellövskog i Blekinge är relativt enkel att genomföra och att det finns starka
argument för en satsning på lövskog i dessa trakter. Däremot är det i dagsläget
inte självklart att en sådan satsning är motiverad på en så liten fastighet, eftersom
en positiv naturvårds- och miljöeffekt inte uppnås om det inte handlar om stora
sammanhängande arealer. Dessutom är det både ekonomiskt och praktiskt
komplicerat att producera virke av små kvantiteter så länge det inte finns
tillräckligt med andra producenter att samordna försäljning och transporter med.
Å andra sidan kan framtiden ge andra möjligheter. Skogsbruk är mycket
långsiktiga satsningar. Sett till ett ädellövbestånds eller enstaka träds, omloppstid
(drygt 100 år) är den troliga utvecklingen av såväl efterfrågan som arbetsmetoder
så svår att förutse att ställningstaganden om t ex trädslagsval och prognoser om
framtida efterfrågan är alltmer osäkra.
En satsning på naturnära skogsbruk och på lövskog ger kanske inte de högsta
ekonomiska vinsterna i dagsläget, men en trygghet dels i form av en minskad
försurning och därmed kvalitetshöjning av framtida jordmån och växtbetingelser
och dels i känslan att inte behöva oroa sig för stormar och klimatförändringar
och dess effekter. En ytterligare vinst är möjligheten att vara med och bygga
erfarenheter av och kunskap om utvecklingen av ett framtida lövskogsbruk.
I mars 2014 presenterade Naturvårdsverket (2014) den årliga uppföljningen av
Sveriges miljökvalitetsmål, där det bedöms att delar av dessa mål, bl a inom
målområdet Levande skogar, inte är möjliga att nå med de styrmedel som är
planerade i dagsläget. En av punkterna i Skogsstyrelsens åtgärdsplanering är att
stimulera till en ökning av hyggesfria alternativ, som kan bidra till större
mångfald i skogen (Skogsstyrelsen 2015).
I studien presenteras ett försök att (åter)skapa ett naturvårdsområde, som
samtidigt ska kunna ge virkesproduktion med god kvalitet. Resultaten hittills
väcker en rad frågeställningar, framförallt kring hur utveckling i skogen ska
mätas och värderas. De komplikationer som kan uppstå i ett längre perspektiv
kommer troligen att handla om om och i så fall hur olika ingrepp, t ex gallringar
och avverkningar ska kunna göras utan att de ekologiska värden som är avsedda
att skapas går förlorade. Den kontinuerliga skötseln kan bli både svårplanerad,
kostsam och komplicerad.
Samtidigt är det en utmaning att hitta arbetssätt som kan kombinera miljö- och
produktionsmål, när dessa mål kan knytas till de förhållanden och egenskaper
som gäller för en specifik fastighet. En tänkbar vidareutveckling av studiens
resultat är en fortsatt uppföljning av de olika trädarternas utveckling med en
systematisk utvärdering av långsiktiga effekter både i ett ekologiskt och ett
ekonomiskt perspektiv.
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6.1. Bilaga 1 Kartor
Karta 1

Skiss över avverkningsområdena

Skifte 2 – avverkningsområdena (enligt beslut om slutavverkning)
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Karta 2
Planteringsområdena

1
2

3
4

Skifte 2 Planteringsområdena (grönmarkerade)
med undersökningsområdena (1-4) utritade
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Karta 3
Skifte 2 – avdelningsindelning Skogsbruksplan 1983

Skogsbruksplan 1983 – skifte 2 (avdelning 1-15)
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Karta 4
Skifte 2 – avdelningsindelning Skogsbruksplan 2013

Skogsbruksplan 2013 – skifte 2 (avdelning 1-10)
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Karta 5
Charta öfer skog och utmarken 1803, Hemmanet Flyeboda samt utsnitt ur
Charta öfer Inägorna 1805 (med byggnaderna).

(Storskifteskartor 1803 och 1805), Lantmäteriets historiska kartor
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6.2. BILAGA 2 Tabeller
A Mätresultat för respektive provyta
Stamantal

Antal med
fullgod
kvalitet*

Höjd‐
genomsnitt för
provytan (m)

Brösthöjdsdiam‐
genomsnitt för
provytan (cm)

Område 1
1:1
1:2
1:3
Genomsnitt

23
7
18
16,0

10
3
8
7

2,7
1,6
2,1
2,1

2,4
2,3
1,8
2,2

Område 2
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
Genomsnitt

13
24
25
8
20
18,0

8
18
15
3
13
11,4

2,8
3,1
2,6
2,8
2,5
2,8

2,5
2,7
2,9
3,1
2,7
2,8

Område 3
3:1
3:2
3:3
3:4
3:5
3:6
3:7
3:8
Genomsnitt

11
18
23
9
22
4
21
23
16,4

6
12
18
4
20
0
19
15
11,7

1,9
2,6
3,3
1,7
3,8
1,9
3,7
1,8
2,6

2,6
3,3
3,8
2,9
4,0
2,6
4,0
2,6
3,2

4
19
9
22
23
24
22
23
18,2

0
10
0
16
18
15
14
13
10,7

1,9
2,6
1,9
2,6
2,8
2,3
2,7
2,4
2,4

2,0
3,3
2,7
2,9
3,6
2,9
3,1
2,7
2,9

17,1 st

10,2 st

2,47 m

2,77 cm

Område 4
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:8
Genomsnitt
Genomsnitt
totalt

*”fullgod kvalitet” = plantor med god vitalitet och med förutsättningar att kunna utvecklas till
framtidsträd i en framtida gallring. (”Ej fullgod kvalitet” är t ex plantor med buskig växt, kraftig
klykbildning eller svåra gnag- eller andra skador ).
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B Observationer vid mättillfället. Markförhållanden och vegetation på
planteringsområdena.

Område 1:
Fuktighetsklass och lutning:
Frisk/torr, svagt kuperad mark.
Markvegetation och jordtyp samt förekomst av skärm
Artrik markvegetation (gräs och örter), självföryngrad lågskärm, huvudsakligen
vårtbjörk, med relativt gles förekomst (ca 1500/ha). Rik förekomst av sälg och ek
i plantstadiet.
Förekomst av luckor pga bl a ansamlingar av sten. Hög mortalitet; en påtaglig
förekomst av grupper som reducerats så att ingen eller endast någon enstaka
livskraftig planta finns kvar.
Kvarvarande enstaka träd, framförallt bok och vårtbjörk, 15-25 m höjd, ger viss
högskärmeffekt åt planteringen.
Område 2:
Fuktighetsklass och lutning:
Frisk/fuktig, kuperad mark.
Markvegetation och jordtyp samt förekomst av skärm:
Artrik markvegetation. Tät och snabbväxande självföryngrad lågskärm av
vårtbjörk (ca 3500/ha).
Självföryngring av bl a ek, rik förekomst av ek i såväl plantstadiet som i form av
enstaka träd.
Område 3:
Fuktighetsklass och lutning:
Frisk/torr mark i tydlig sluttning. Området ansluter till ett berghällområde (se
nedan, beskrivning i skogsbruksplan 2013), varför planteringen till vissa delar
påverkas av ett grunt jordlager – med svagare tillväxt som följd. Spridningen vad
det gäller höjdutveckling är som störst i område 3
Markvegetation och jordtyp samt förekomst av skärm:
Artrik markvegetation, självföryngrad lågskärm, huvudsakligen vårtbjörk. Rik
förekomst av självföryngrad rönn, samt även förekomst av bl a ek och lönn i
plantstadiet. I stort sett kalmark vid tiden för plantering.
Område 4:
Fuktighetsklass och lutning:
Frisk/fuktig mark, svagt kuperad.
Markvegetation och jordtyp: samt förekomst av skärm:
Markvegetation som domineras av gräs, rubus (hallon, björnbär) och en kraftig
bräkenväxtlighet. Tär och snabbväxande självföryngrad lågskärm av vårtbjörk.
Självföryngring av bl a ek. I stort sett kalmark vid tiden för plantering. Hög
mortalitet; en påtaglig förekomst av grupper som reducerats så att ingen eller endast
någon enstaka livskraftig planta finns kvar.

43

C Utdrag ur skogsbruksplanerna för de avdelningar som
planteringsområdet utgörs av
Undersökningsområde 1
Skogsbr
plan
1980
Skogsbr
plan
2013

Avd

Trädslags‐
fördelning

Ålder

Bonitet

Beskrivning

1

Gran 100

65

G28

Olikåldrigt luckigt
Ingen åtgärd

1

Bok 40
Löv 60

10

F22

Inslag av ek
Ruiner

Undersökningsområde 2:
Skogsbr
plan
1980
Skogsbr
plan
2013

Avd

Trädslags‐
fördelning

Ålder

Bonitet

Beskrivning

6‐7

Gran 100

55

G28

Olikåldrigt, luckigt, stormskador
Rek gallring

Varierar

F24

Gynna ek
Delvis försumpat
Föryngring på gång

8

Varierar

Undersökningsområde 3:
Skogsbr
plan
1980
Skogsbr
plan
2013

Avd

Trädslags‐
fördelning

Ålder

Bonitet

Beskrivning

11‐
12

Gran 100

55

G 26
G 32

Varierad bonitet
Olikåldrigt
Rek gallring

9

Varierar

Varierar

F24

Inslag av ek och rönn
Avdrag berg (0,3 ha)

Undersökningsområde 4:
Skogsbr
plan
1980
Skogsbr
plan
2013

Avd

Trädslags‐
fördelning

Ålder

Bonitet

Beskrivning

11

Gran 100

55

G26

Varierad bonitet
Olikåldrigt
Rek gallring

9

Varierar

Varierar

F24

Inslag av ek och rönn
Avdrag berg (0,3 ha)
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6.3. BILAGA 3 Bilder

Bild 1 Undersökningsområde 1

Bild 2 Undersökningsområde 2

45

Bild 3 Undersökningsområde 3 - med en av områdets många rönnar

Bild 4 Undersökningsområde 4
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Bild 5 Undersökningsområde 4

Bild 6 Granskog för tio år sedan
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Bild 7 Granskog för tio år sedan – självföryngring på gång

Bild 8 Granskog för tio år sedan – självföryngring på gång
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Bild 9 Avverkning av gran 2011, ca 0,4 ha – nyplantering av bok planerad 2014

Bild 10
Tidigare grandominerade områden i anslutning till undersökningsområde 1
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Bild 11
Slåttermark – del av fastighetens skifte 1, ett av de områden som kan betecknas
som värdekärna
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