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göran örlander

new chairman
at skogforsk
Göran Örlander has been appointed new chairman of Skogforsk.

MARIE LARSSONStERN tO CHAIR
SWEdISH FORESt
AgENCY
Skogforsk’s research director
Marie Larsson-Stern was appointed chair of the Swedish Forest
Agency when the Swedish
Government presented the new
board, which will lead the agency
for the next three years.

n“The forest is Sweden’s most
important resource in the transition to a bioeconomy. Skogforsk
will be playing a key role in leading the move towards highproduction forestry with
minimum environmental
impact,” says Göran Örlander.
Göran Örlander succeeds
Herman Sundquist, who earlier
this year left to take up the position of Director-General of the
Swedish Forest Agency. During

the interim period leading up to
the Annual General Meeting,
Göran Örlander led the work of
the board in his role as vice-chairman.
Göran Örlander is a
sustainable forestry strategist at
Södra skogsägarna, a forest scientist, and has a PhD in forestry.
His career has included positions
at the Swedish University of
Agricultural Sciences, Linnaeus
University and the Swedish
Forest Agency.
At the Skogforsk AGM, he
emphasised that Skogforsk can

make a key contribution in the
societal debate by demonstrating
the climate advantages afforded
by sustainable forestry.
“The new board is already
working on Skogforsk’s new
research and innovation strategy
for the next four-year period.
The new strategy will focus on
sustainable forestry,” comments
Skogforsk’s CEO, Charlotte
Bengtsson.

nMarie Larsson-Stern is research

The Skogforsk board

director of the Forest Production
research area at Skogforsk, which
includes the programmes Tree
Breeding North, Tree Breeding
South, and Silviculture and Environment. Since 1 May, she has
also been chair of the board of the
Swedish Forest Agency.
“Leading the board is an
honour, and is an inspiring position. There’s a diversity of expertise in the new board, which will
be valuable in the work to
support the development of the
agency’s tasks,” says Marie Larsson-Stern.
“I’m really pleased she’s accepted the role of leading the work
of the board,” comments Minister for Rural Affairs, Sven-Erik
Bucht. “Her broad background
in production and environmental issues relating to forestry, and
her broad contact network in the
sector, makes her highly suitable
for the task.”

göran Örlander, Södra Skogsägarna | uno Brinnen, BillerudKorsnäs | gabriel danielsson, Linköpings skogstjänst | Martin Holmberg, Stora Enso Skog | Sture Karlsson, Mellanskog | Lotta Möller, Skogssällskapet |tommy
Nilsson, Sveaskog | Annika Nordin, SLu | Maria Nordström, Skogforsk | Erik Normark, Holmen Skog | Karin
Perhans, Formas | Mats Sandgren, SCA Skog | Olof Söderström, Norrskog

Other members of the board
of the Swedish Forest Agency:

Katarina Eckerberg
Anna Furness
Lena Heuts
Mikael Karlsson
tomas Kåberger
Pär Lärkeryd
Håkan Wirtén
Herman Sundqvist
(director-general)
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Don’t miss the
autumn seminars
on transport!

en roUte to
more eFFiCient
transPorts
Longer and heavier vehicles
reduce fuel consumption, emissions, and road wear, without compromising road safety. They will
soon be introduced in Sweden.
nSkogforsk is therefore inviting

guests to three regional seminars
– in Växjö, Falun and Umeå –
where we will be summarising

the experiences and research findings of recent years. We are also
hoping for rewarding
discussions about how the country’s future high-capacity transports will affect society.
Since 2007 Skogforsk has
been working with public agencies, manufacturers and industry
to investigate the effects of using
longer and heavier trucks. The

results are very promising and,
today, nearly 50 vehicles in Sweden are the subject of trials and
studies.
During 2016, the Swedish
Government is expected to propose an increase in maximum
gross weight to 74 tonnes.
REAd MORE: skogforsk.se
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ENTREPRENÖR

GOLDEN LOGGER

FRAMGÅNGSRIKA

Golden Logger arrangeras av
Elmia i samarbete med Skogforsk
och Swedbank.
Syftet är att lyfta fram goda föredömen för landets skogsentreprenörer. Förutom ära och diplom
innebär vinsten också 5 000 kronor

OCH
SATSAR PÅ
NY TEKNIK

SPECIALISTER

och en studieresa till Rumänien i
samband med skogsmässan Forest
Romania.
Juryn tittar på egenskaper som
ledarskap, kundtillfredsställelse,
maskinstrategier och hur attraktiv
man är som arbetsgivare. ”The Gol-

den Logger” är någon som både
kan tjäna pengar och vara lyhörd
för kundernas behov. Röjdåfors
Skogs har fått ekvationen att gå
ihop, med duktig personal som väljer att jobba kvar i skogen istället för
att söka sig till andra branscher.

Motivering till Golden Logger:

’’

35 anställda och över 20 skogsmaskiner. Men det som imponerar är kassalikviditeten och nettoomsättningen per anställd. 1,2 Mkr per anställd tycker
jag är riktigt bra siffror, ta då också i beaktning att eftersom han har så många
anställda så är det troligtvis inte något familjeföretag. Att få varje anställd att
generera över 100 kkr per månad i snitt tycker jag är imponerande.
Olle Olsson vann på Skogselmia.

’’

GYNNAR MÅNGFALDEN

Det lyser vitt på det gamla brandfältet. Björkarna står tätt,
tillsammans med asp, sälg och tall. Granarna, de som långsamt
kvävde lövet, har Orangutang avverkat. Ett företag som nischar
sig på skogsbrukets naturvård – och satsar stort på ny teknik.
Text och foto: SVERKER JOHANSSON, sverker@bitzer.se

tekniklösningar anpassade till deras
utmaningar.
– Ofta är det ju en slags gallring vi
utför i de här hänsynskrävande bestånden, snarare än slutavverkning, berättar Magnus Olofsson. Och eftersom
vi jobbar med beståndets förutsättning
för ögonen så går det inte bara att mata
på med raka körstråk. Med vår Ponsse
Scorpion kan vi plockhugga och lyfta
stora träd ur trädgrupper som ska vara
kvar, kranen är grymt stark och vi når
kanske tjugo träd istället för fem...dessutom är det väldigt bra sikt från hytten och det är avgörande för den här
typen av jobb.

– Titta här, säger Sebastian Ackèr.

Gamla sälgar bryts sönder av snön och
vinden när man friställer dem. Vi
skulle vilja hamla dem, men det får vi
inte enligt FSC-reglerna. Synd, för då
ger de naturvårdsnytta under kortare
tid. Och det här är bara en av alla de
saker som vi lärt oss.
Sebastian är naturvårdsspecialist
och delägare i Orangutang, företaget
som Magnus Olofsson startat. Först
endast inom taxering och skogsplanering, och när Magnus träffade Sebastian fann de att de kompletterade
varandra och började med Naturvärdesinventering, förslag på skötsel i hänsynskrävande biotoper samt planering
av naturvårdande skötselåtgärder.
Men då slog nästa tanke rot: kanske
vi skulle göra avverkningsjobbet också?

Ska vara behovsprövat

Det innebar att skördaren plötsligt
producerade så mycket att även skotaren fick bytas mot en ny.
– Vi valde en JD 1510E med kranspetsstyrning, det är både bra för arbetsmiljön och produktionen, konstaterar
Magnus Olofsson. Dessutom har vi försett den med bärande band runtom, för
i dessa miljöer accepteras inte körskador. Och aspens rötter är känsliga och
knäcks lätt.
De har också valt breddbart lastut-

Satsar på ny teknik

Han köpte begagnade maskiner, men
insåg snart att ny teknik skulle förbättra hela verksamheten – kvalitet i
utförandet, arbetsmiljön för förarna
samt inte minst produktiviteten. För
att förankra investeringen hos SCA tog
Orangutang hjälp av SCA:s expert
Tomas Flemström för att få tips om
RESULTATRÄKNING

2014-08

Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR)
Årets resultat (TKR)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)

2013-08

2012-08

7 936
1 446

2 989
684

1 933
233

715
19,80
153,90

55
24,29
127,59

80
12,26
215,78

35,76

18,16

62,15

Företagsfakta (Alla bolag) | Orangutan Skogs&Naturvård AB | Frösön | 5 anställda
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rymme för att kunna kombinera framkomligheten i plockhuggna bestånd
med hög skotningsproduktivitet, när så
är möjligt.
– Vi skaffar ju det vi behöver, men vi är
förstås noga med att kalkylera och utvärdera innan vi investerar. Men som
sagt – man måste ju ha med arbetsmiljön och i vårt fall även skonsamheten
och kvaliteten på det utförda arbetet i
kalkylen. Vår strategi är bland annat att
vara kända för våra högkvalitativa
tjänster, då är det en del av varumärket
och inget vi kan prioritera ned.

Magnus Olofsson är en av fem
Golden Logger-finalister som
intervjuas i VISION under 2015/16.

Skogsentreprenören från Torsby vann Golden Logger 2015 när priset delades ut för
tredje gången på Skogselmia. Han driver
Röjdåfors Skogs AB med ett 34 anställda, 23
maskiner och en omsättning på 35 miljoner.

RISK

Långsiktig planering

SPRIDAREN

Kompetensen ändå viktigast

De nya, högproduktiva maskinerna har
även lyft företagets siffror, trots den höga
investeringskostnaden. En del av företagets tillgångar har återinvesterats i verksamheten för att minska sårbarheten.
Fast ny teknik i all ära, företagets verkliga
styrka är specialkompetensen inom naturvårdande skötsel, som de hela tiden
utvecklar i takt med erfarenheterna.
– Jag tycker vi har blivit riktigt duktiga på det här, säger Magnus Olofsson.
Det är ett pionjärarbete och jag vågar
påstå att vi är den enda skogsentreprenör i Sverige som är så här specialiserad
och välutrustad för jobbet. Dessutom
kan vi hjälpa till på poster med dålig
bärighet, eftersom vi har blivit duktiga
på skonsam körning också. Det kommer liksom med jobbet.
För god kompetens innebär också en
bredd i tjänsterna, menar Magnus
Olofsson:
– Och det i sig är en riskspridning
som är viktig. Vi kan leverera många
olika tjänster – och vi kan framför allt
ta ansvar för hela kedjan från planering
till operativt utförande. Det är en verklig styrka, som jag tror kommer att bli
allt viktigare i affärsrelationerna med
våra kunder.

– Jag vet inte om jag skulle vilja kalla det en genomtänkt strategi.
Men det känns bra att sprida riskerna, säger Olle Olsson som
utför ett tiotal skogstjänster åt flera olika kunder.
Text & foto: SVERKER JOHANSSON, sverker@bitzer.se

Egna trailers håller
igång maskinresurserna.

Bara dagskift

Egen verkstad ger
snabb, bra och billig
service.

VISION återkommer om Orangutangs
naturvårdsarbete i ett kommande nummer.
Vision | 4 | 2015 19

FORSKNING FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK

8 | Vision | 3 | 2015

FORSKNING FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK

CONtACt:
Birger Eriksson
birger.eriksson@skogforsk.se
090–203 33 66
REAd MORE: You can download the folder
‘Service production in golden Logger companies’ from skogforsk.se.

GOLDEN LOGGER
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– Vad jag gär om dagan? Jag löser problem, säger Tomas Persson på sin breda jämtska
och snurrar på sin kaffekopp. Mitt jobb är att få verksamheten att snurra. Maskinerna
ska rulla och då behövs det någon som smörjer alla processer så att det inte uppstår
onödiga stopp.
Text och foto: SVERKER JOHANSSON, sverker@bitzer.se

– Visst hänger man med, men den viktigaste
utvecklingen är ju att maskinerna är så
mycket driftsäkrare numera, säger Olle Olsson. Vår senaste skördare köpte vi i november
och vi har haft en enda reparation på den.
Det är den typen av framsteg som verkligen
gör nytta för oss entreprenörer.
– Vi investerade ju mer eller mindre osett i
en buntare för några år sedan, när vi körde
mycket grot. Och som vanligt minskade jag
risken genom en reträttväg – den hade ju gått
att göra om till skotare! Det viktiga att vi tog
beslutet i nära samråd med kunden, det är
viktigt för mig. Om vi testar något nytt så gör
vi det bättre tillsammans.

2014-12

2013-12

Nettoomsättning (TKR)
Res. e. finansnetto (TKR)
Årets resultat (TKR)

41 577
2 688
4 119

43 611
5 549
1 948

43 418
5 717
2 695

Vinstmarginal %
Kassalikviditet %
Soliditet %

8,50
165,22
37,61

14,78
114,35
36,58

14,34
140,68
43,89
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more services
The majority of the companies that offer additional services to logging offer more
than two ‘extra’ services.
From two of the companies,
customers can purchase everything from construction of
simple forest roads to logging
and silviculture activities.
sales within the sector
Two of the companies also
sell services and products to
other logging companies,
such as trailer transport,
machine service and
hydraulic pipes.

ORSK T ES

KARL-OSKAR 2

INNOVATÖRERNA:

’’

der mot tid - men vi får slita på deras grejor
innan någon annan gör det och det är klart att
det ger en del insikter om ny teknik.
Utvecklade ny metod

Insikter som bidrog till att Tomas Persson
redan för många år sedan satte flerträdshantering på ett slutavverkningsaggregat. En innovation som sedan har fått stort genomslag,
framför allt i Norrland.
– Ja, vi såg behovet i sluthuggningar där
skiktningen är stor. Här i Norrland kan det
stå en grov och tio slanor i vissa bestånd – då
fungerar den här tekniken minst lika bra i
sluthuggning som i gallring!

Den inre effektiviteten i
företaget är avgörande.
Lönsamheten är ju inte
bara beroende av priset
från uppdragsgivaren.

FRAMGÅNG KRÄVER
BRANSCHSAMARBETE

MILJONSATSNINGEN
MINSKADE
SKADORNA

sales to other sectors
Trailer transport, machine service and hydraulic pipes can
also be sold to other sectors.

Vad blir nästa stora tekniksteg?

– Jag tror att det är bättre datastöd i maskinerna. Något som hjälper oss att bli ännu
bättre förare och nyttja maskinernas hela
potential. Men jag har ingen övertro på beslutstöd. Du vet, det finns ju mänskliga hjärnor
redan och dem byter du inte ut så lätt!

IDA ODERSTÅL OM UTVECKLING:

Utvecklingen viktig

För utvecklingen är en viktig del av Tomas
Perssons framgångar.
– Den inre effektiviteten i företaget är avgörande. Lönsamheten ju inte bara beroende av
priset från uppdragsgivaren. Vi jobbar mycket
med körmetodik och anlitar instruktörer som
åker med förarna. Vi funderar över traktens
logistik – var avläggen och basstråken ska ligga
för att vara både effektiva och bidra till en
skonsammare körning.
– Vi har varit också varit provvärdar många
gånger för valsmotorer och aggregat åt Komatsu, berättar Tomas Persson. Vi får inget
betalt – i princip byter vi investeringskostna-

ORSK TES
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O
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Han förefaller vara en god ledare. Annars
skulle det väl inte gå så bra som det gör. Samtidigt beskriver han sig själv som klumpig och
alldeles för impulsiv i sin relation till andra
människor.
– Jag har försökt utveckla mig till en bättre
ledare. Jag har gått utbildningar och funderar
mycket över hur mitt ledarskap fungerar i
praktiken.

SK

Personalen viktigast

De senaste fyra åren har PP Logging gått från
15 till 22 miljoner kronor i omsättning. Och
framgången hänger helt på personalen, menar
Tomas Persson.
– Ja, de ska må bra på jobbet och ha en vettig arbetssituation, konstaterar han. Jag försö-

Har växt som ledare

Golden Logger arrangeras av Elmia i samarbete
med Skogforsk och
Swedbank. Syftet är att
lyfta fram goda föredömen för landets skogsentreprenörer.

R
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"Det handlar om bekräftelse"

– Jag tror ytterst att det handlar om bekräftelse, säger Tomas Persson eftertänksamt. Att
man vill bli duktig på något, att visa att man
kan. För mig är det en väldig drivkraft att göra
affärer. Jag lever i företaget dygnet runt och
har koll på det mesta – framför allt ekonomin!
– Det där förstod jag tidigt, att man måste
greppa arbetsdagen för att verkligen förstå
verksamheten. Bryter man ner inkomster och
utgifter per dag kan man snabbt agera om
något går fel, i stället för att jobba på innan
man får reda på hur det gått och sakta men säkert dras nedåt.
– Jag sköter all bokföring och analyserar
bokslutet varje månad - då har jag hela bilden
av hur det går. Jag har en ganska bra känsla för
vad som skapar resultat! Och just det där tror
jag saknas hos många skogsentreprenörer.
Man orkar väl inte. Ibland får jag för mig att
jag är en av de få entreprenörer som verkligen
kan läsa en resultatrapport.

ker hela tiden ge dem feedback på hur det går.
Vart vi står, vart är vi på väg. Och så har vi ett
bonusprogram.
– Men med mycket maskiner och många
förare så gäller det att rutinerna fungerar. Det
är till exempel lätt att man fokuserar på produktionen och glömmer hur viktigt underhållet är. Har du glömt att fylla på oljan i boggilådan så spelar det ingen roll hur duktig du
varit i produktionen. Så jag har grottat ned
mig i checklistor och uppföljning, kan jag säga.

Innovationer då?

Broadened services
Some companies offer their
customers service packages
for work on the same site. For
example, logging planning
followed by undergrowth
clearance and felling.

nominated to the final of Golden
Logger on the past two occasions
can offer multiple services,”
observes Birger Eriksson of
Skogforsk, whose work focuses
on contractor development.

Read more about the ﬁnalists in VISION.
All editions are available at skogforsk.se

Vi sitter i PP Loggings lokaler invid väg 45
genom Åsarna. Här finns serviceverkstad,
kontor och slangverkstad. För förutom sin
egen omfattande drivningsverksamhet med
åtta maskiner sköter Tomas också kedjor och
slang åt ett tjugotal maskiner i regionen – och
trailar dem också. Hans företag växer.

kunniga medarbetare. Och en viktig anledning till utmärkelsen är att merparten av personalen jobbar bara dagskift.
– Skiftgången gjorde att vi förlorade duktiga medarbetare. Det är svårt att förena ett
familjeliv med ett arbete i skiftgång, säger
Olle Olsson. Här i glesbygd gäller det att
hålla kvar dugligt folk i branschen.
Lösningen blev dagskift för alla, vilket gav
andra fördelar.
– När varje förare har sin egen maskin så
håller utrustningen bättre, säger Olle Olsson.
Annars är det lätt att man tänker att: nja, det
nog går att köra den lite till...och lite till...
Och så hoppas man att någon annan ska
sköta om den. Särskilt tydligt var det på
markberedarna, som ju tar en del stryk.
– Dessutom är det dyrt att hålla igång
maskinerna dygnet runt, sju dagar i veckan –
och en maskin som står stilla över helgen
med lön till två chaufförer kostar stora
pengar.

RESULTATRÄKNING tip

Företagsfakta
(Alla Bolag)
Röjdåfors Skogs AB,
Torsby
34 anställda

Does offering a broad range of services improve business for forest
contractors? The answer is yes, at least if we look at the companies
nominated for the final in the last two Golden Logger competitions.

”AFFÄRER
ÄR MIN
DRIVKRAFT”

Företaget har gått med vinst varje år de senaste tio åren. Planeringen är alltid
långsiktig, här duger ingen kvartalsekonomi. Pengarna som företaget genererar återinvesteras till stor
del – gärna i tunga investeringar,
bara de bidrar till en effektiv verksamhet. En stor egen insats håller
också skuldsättningen nere.
Maskinerna får högst gå 15 000
–20 000 timmar, han byter därmed cirka två maskiner per år. Tre
trailers, en egen verkstad som ger
snabb, bra och billig service samt
ett tjugotal skåpbilar gör att hela
hans organisation – stundtals över
halva landet – inte ska behöva stå
stilla i onödan.
– Mitt jobb är att vara spindeln
i nätet. Att skapa goda förutsättningar för alla i företaget att göra
bra ifrån sig. Det måste rulla på,
slår Olle Olsson fast. Aldrig stå stilla, aldrig
sitta fast.
Lite som Olle själv kanske, elitmotionären
som tränar och tävlar för att må bra och hålla
stressen ifrån sig – och ser till att personalen
också tränar. Annars är bakgrunden till hans
framgångar i långa stycken det förväntade.
Ett långsiktigt arbete, ordning och reda och

more serViCes
more BUsiness
n‘The Golden Logger’ prize is
awarded every other year by
SkogsElmia in collaboration
with Skogforsk and Swedbank,
to forest entrepreneurs who distinguish themselves as role
models in the sector. According
to the criteria, the prizewinner
has to be someone who shows
they can be profitable while still
being receptive to the needs of
the customers.
“Eight of the nine companies

Om vi testar något nytt så gör
vi det bättre tillsammans.

Granne med verksamheten

Han är sällan ledig. Kontrollbehovet är för
stort. Och Tomas Persson bor granne med
verksamheten. Han förstår att inte alla entreprenörer vill jobba så, men skulle ändå vilja
se mera driv hos skogsmaskinföretagarna.
–Det är många som fungerar mera som
lakejer än entreprenörer. De köper en maskin,
de kör den, men de vet egentligen inte hur det
går. De är nöjda när lönen kommer från företaget de jobbar åt. Men jag tycker att fler ska
sätta sig ner och fundera på hur företaget ska
kunna utvecklas vidare. Det skulle göra hela
branschen gott!

RESULTATRÄKNING
Nettoomsättning (TKR)
Resultat e. finansnetto (TKR)
Årets resultat (TKR)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)

2014-12

2013-12

2012-12

22 423
2 885
2 146
14,4
144,1
38,4

21 469
2 925
1 080
15,8
105, 6
33,3

18 600
1 643
283
10,9
115,4
29,8

Företagsfakta (Alla Bolag) PP Logging AB Åsarna 12 anställda
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Tomas Persson är
en av fem Golden
Logger-finalister
som intervjuas i
VISION under
2015/16.

”VI LETAR
ALLTID EFTER
GULDKORN”

Product trials
Arranging trials of equipment
and machines.
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WinDsmart trUCKs
are on tHe WaY
Skogforsk’s windsmart trucks are now hitting the
road to show how much fuel they can save.
showed that an aerodynamic
design of timber trucks reduces
diesel consumption,” explains
Skogforsk’s vehicle expert Claes
Löfroth. “And the vehicles we’ll
be testing on the roads can
reduce fuel consumption by no
less than 10-15 percent!”

nThree test vehicles will be dri-

ven from the forest to different
mills. The trucks are already
being driven with a heavier load
(gross weight 74 tonnes), and are
now fitted with aerodynamic
features that reduce drag.
“In the wind tunnel, we’ve

5
WIND
DEFLECTORS
Claes Löfroth is now testing his
windsmart trucks on the roads.

1. Large wind deﬂectors designed for timber truck cabs.
2. covered space between the
front wall and the ﬁrst pair of
stakes.
3. collapsible banks and stakes to
reduce drag when the vehicle
is driven unloaded.
4. ‘Boat tail’ for chip trucks.
5. aerodynamic undercarriage
cover.

00
1.

75
0.

50
0.

25
0.

0.

00

Total pressure coeﬃcient

the upper truck in the illustration is
an ‘ordinary’ 74-tonne vehicle,
while the lower one has an aerodynamic shield between the front wall
and the ﬁrst pair of stakes. the area
of low pressure behind the cab and
the truck is reduced on the vehicle

with the shield, because the air ﬂow
creates less turbulence. Even in the
ﬁrst tests, the shield showed a 10
percent reduction in drag, which
would reduce fuel consumption by
approximately 3 percent.

Fröjds Åkeri in Kisa owns one of the test trucks that was designed with a
bigger cab deflector on the basis of the tests in the wind tunnel. It will also
be fitted with a shield between the front wall and the first pair of stakes.
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Downward trend
at last?
Skogforsk has been monitoring fuel
consumption of timber trucks over a
number of years, and results show
that fuel consumption per transported
tonne has remained virtually unchanged for over 12 years. It is now time
for the next study – will the results
show a trend towards reduced fuel
consumption this year?

FUeL
ConsUmPtion
nThe indications are that the figures
may improve. On 1 June 2015, the
maximum permitted gross weight of
trucks with a connected trailer was
increased from 60 to 64 tonnes.
Increased gross weight gives lower
fuel consumption per transported
quantity.
A questionnaire is currently being
sent to hauliers working with forest
transports. The aim is to monitor
fuel consumption over time, and to
identify any tendencies regarding
new generations of vehicles and engines.
Similar surveys were carried out in
collaboration with the Swedish Association of Road Transport Companies in 2008 and 2013.

REAd MORE
Read more in VISION no. 4/2014 about the
tough challenge to reduce fuel consumption.
this is available at skogforsk.se.

Look
up

PHOtO: SVERKER JOHANSSON/BItZER

NEW dOCtOR At SKOgFORSK

WeCalc is used to calculate prices
for various types of forest fuel.
The tool is now available at skogforsk.se – improved and adapted
for use with mobile devices.

Skogforsk researcher Rebecka
McCarthy has been awarded a
PhD, after completing her thesis on
establishment and early management of poplar and hybrid aspen.

nWeCalc is used to calculate

nIn her studies, Rebecka exami-

conversion factors and make calculations for various types of
forest fuel. Comparisons can be
made between, for example, different assortments, treatment
and storage, and volumes,
weights and energy content can
be calculated. The tool also has a

ned how hybrid aspen and poplar can be established on forest
land, and how second
generations can become established through root and stump
shoots in young forest. Hybrid
aspen and poplar are fastgrowing tree species, and they

price function that enables calculation of the value of a fuel
delivery.
REAd MORE
Read more at www.slu.se.
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PHOtO: MALIN SÄÄF, SKOgFORSK

FuEL VALuES WItH WECALC

Rebecka McCarthy, PhD studies on
Populus species.

can increase the proportion of
renewable energy and the proportion of deciduous trees in
forests.
ShortCuts | 2 | 2016
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Tree retention
that works

Tree retention is now routine practice during final felling, but what do
we know about the actual benefit? Quite a lot in fact, as Skogforsk and
SLU have compiled the results from completed studies into syntheses.

But retention
during ﬁnal felling
does not solve
everything

Text mats hannerz | Foto sverker johansson/bitzer | Illustration rose-marie rytter

120 scientiﬁc studies

In the report, the researchers
compiled 120 scientific studies
showing the actual benefit of leaving trees on the clearcut. Each
study is described with a brief
summary, so that readers can
form their own impressions. The
studies were then grouped into
syntheses and recommendations
made for tree retention measures, such as leaving trees in riparian zones, and retaining high
stumps or aspen on the clearcut.
Jan and Lena have been working on tree retention issues for
many years, and were also involved in a number of the studies
themselves. Nevertheless, they
were surprised at the picture that
has emerged.
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“Many studies show the value
of an open landscape with many
substrates,” says Lena Gustafsson.
substrate important

In many cases, red-listed species
have adapted well to the clearcut,
providing there is suitable dead
wood or tree stems. Fungi such
as Antrodia serialis and lichens
such as common witch’s hair
(Alectoria sarmentosa), Boreal
oatmoss lichen (Evernia
mesomorpha) and horsehair
lichen (Bryoria nadvornikiana)
are regarded as specialists that
depend on old forest. They have
been shown to adapt well to
retention clearcuts, and red-listed species have sometimes been
able to colonise retention trees
and felled tree stems.
“For some wood-living fungi
and lichens, access to the
substrate seems to be more
important than the forest environment in itself. We’ve seen
that, for example, the red-listed
lungwort (Lobaria pulmonaria)
thrives on the north sides of
aspen trees left on the clearcut,”
says Lena Gustafsson.
Jan Weslien has also been
struck by the importance of high
stumps on the clearcut for threatened beetle species like Peltis
grossa. High stumps comprise a
very small proportion of all dead
wood in a forest landscape, but
they still fulfil an important
function.
“By leaving high stumps, we
are recreating the sunlit standing
wood that many species, not
least insects, depend upon.
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Researchers on the Smart Tree
Retention programme have
compiled syntheses about what
we know about various tree
retention measures.
The syntheses attracted a lot
of attention during the spring,
and headlines such as “Now we
know – tree retention works!”
were prominent in the media
and social forums. But the principal authors – Skogforsk’s Jan
Weslien and Lena Gustafsson,
SLU – are still cautious. The
compilation does not suggest
that tree retention could replace
the need for protecting forest.
“It’s pleasing that so many studies show positive results, but we
mustn’t think that tree retention
on the clearcut solves all the problems facing forest animals and
plants,” says Jan Weslien.
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1 | there are often more
species in a riparian zone than
on the adjoining clearcut.
2 | the diversity of mosses is
particularly high where there
are many fallen trees and
stones. Many species in such
environments are particularly
sensitive to felling.

’’

’’

We could make better prioritisations if laws and standards
considered the overall measures
on a property instead of individual
logging sites.
Jan Weslien

3 | Fewer trees fall in large
retention patches than in
small. Survival of certain
red-listed mosses and lichens
is greater in shaded retention
patches, for example, on the
north side of mature forest.
Proximity to forest also increases the possibilities for forest
species to spread.

Studies have shown that
much of the dead wood is
damaged by scariﬁcation or during
forest fuel harvest.
Lena gustafsson

4 | tree retention promotes
species linked to dead and
older living trees in open
environments. these types of
environments are found, for
example, in small retention
patches containing both dead
and living trees.
5:1 | Many beetles thrive in
open, standing high stumps in
growing forest.
5:2 | Many mosses and
lichens found on aspen and
oak beneﬁt from light and
open forests.

3

5:3 | Some beetles, mosses
and lichens prefer shaded
environments.
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6 | Some rare beetles that live
in dead trees on the clearcut
are most common when there
are many trees of the species
they depend on.
7 | Both large and small
aspens are important environments for mosses. More rare
mosses and lichens survive on
the north sides of stems than
on the south. Living aspen
trees that are retained often
die during the clearcut phase
and are colonised by rare
beetles and fungi.
8 | Access to extensive information about the natural value
of a stand increases possibilities for cost-eﬀective planning
of tree retention.
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9 | A number of studies show
that many forest-living species
cope better on the clearcut if
trees are retained than if the
clearcut is completely bare.
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In natural landscapes, this type
of wood is created after storms
and fires, but this is less
common today,” he says.
Both professors emphasise
that tree retention is not sufficient for all species, particular if
too few trees are left. Sensitive
species like liverworts (Marchantiophyta) are dependent on a
relatively homogeneous and
damp environment, and there
are birds that seem to need large,
unbroken stretches of forest.
“Careful tree retention must
involve both protected areas and
tree retention in the productive
forest,” says Lena Gustafsson.
Look beyond the clearcut

The professors agree that current
legislation and certification
regulations were brought in on
the basis of more or less educated
guesses about the effects of tree
retention.
“Today, we can provide more
informed recommendations,
even though we still have a lot to
learn. One recommendation is
to consider the local
environment in decisions on tree
retention. In a core area for
aspen, it can be more important
to retain many aspens on the clearcut rather than trees of many
different species,” says Jan.
They both emphasise that
smart tree retention measures
cannot just focus on a single clearcut. The appearance of the
entire landscape is important for
whether species will survive.
“It is, of course, a challenge
for those who develop the regu-

fungi? Do they recover after the
clearcut phase? And how do clearcuts affect human experiences?
Clearcuts could be made much
more accessible for recreation,”
says Lena Gustafsson.
threshold values diﬃcult

Lena Gustafsson, SLU och Jan Weslien, Skogforsk

latory framework, but I believe
we could make better prioritisations if laws and standards considered the overall measures on a
property instead of individual
logging sites,” says Jan Weslien.
more long-term studies

Other recommendations arising
from the syntheses are to situate
retention patches close to old
forest, preferably with shaded
north-westerly aspects, to save
more high stumps of deciduous
trees, and to leave aspens of all
sizes, not just large trees.
“Then, of course, there is the
self-evident instruction about
not damaging the retained trees.
Studies have shown that much
of the dead wood is damaged by
scarification or during forest fuel
harvest. Machine operators must
be given better instructions, and
the instructions must also be
given to whoever manages the
young forest and thinning
forest,” says Lena Gustafsson.
Is the research on tree reten-

tion now completed? The two
professors are emphatic in their
response.
“Oh no. The research has only
scratched the surface so far.
Many of the studies just give a
snapshot of the situation after
final felling. In our longer time
studies of high stumps, we could
see for example how the
environment changes and how
the species were colonising the
area several years later. We need
considerably more long-term
studies. Can retention patches,
for example, serve as a lifeboat
for forest species, and will the
species there spread to the new
forest?” ponders Jan Weslien.
Both also call for more research into different tree species;
for example, there are few studies focusing on Scots pine, even
though the species is so common
in Sweden.
“I would also like to see more
studies of how the clearcut
affects the ecosystem functions.
What happens to the mycorrhiza

One of the most common questions posed to researchers is how
much retention is needed, and
the answer is “it depends”. Some
researchers have tried to calculate threshold values for dead
wood in the forest, or how many
trees should be left on the
clearcut, but the answers depend
on the species and the nature of
the landscape.
But one thing the researchers
are convinced about is that more
retention increases diversity. But
what would happen if we extrapolated this to 100 percent
retention, i.e. shut down forestry?
“I think that would give us a
poorer landscape without variation; there are still many species
that need the open, sunlit clearcuts, with many dead and living
trees, in the productive forest,”
says Lena Gustafsson.

All sytheses are collected in the
report tree retention in ﬁnal felling
– a synthesis of research from the
Nordic region and the Baltic States.

REAd MORE:
www.slu.se/smarthansyn-synteser
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