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» Forskning på skogsföryngring har inte varit ”hett” de

senaste decennierna. Andra frågor, där det också saknats kunskap, har fått gå före. Jag hoppas att pendeln
svänger och att föryngringsfrågorna lyfts igen.

«

Eva Stattin, föryngringsspecialist för Stora Enso Skog |



SIDAN 20

föryngringarna

Det nya skogsbruket,
finns det?



FOtO: Jan
MaStnik

Finns det? Troligtvis inte om ni frågar mig. Skogsbrukets metoder utvecklas
ständigt med hjälp av den kunskap som vi och andra forskningsorganisationer
tar fram samt baserat på den erfarenhet som finns ute i skogsbruket. Det kommer
att bli förändringar, men inte helt nytt.

LEDERHÅLLBARUTVECKLING
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På tal om det nya skogsbruket så driver vi sedan ungefär ett år tillbaka plattformen Adaptivt skogsbruk. I korta ordalag kan det beskrivas som ett strukturerat
arbetssätt för att skala upp nya metoder från experimentskala till operativ skala.
I denna tidning kan ni läsa om projektet behovsanpassad gödsling. I det projektet
är inte alla parter överens och det är just oenigheten som adaptivt-skogsbruksmodellen kan hantera. Genom dialog, faktainsamling och dialog igen. Vi tror att
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skogsbruk
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Inför planeringen av Skogforsks verksamhet 2022 frågade vi som vanligt de som
vi samarbetar med om det är något som vi forskar på som vi ska minska på eller
till och med sluta med. Den frågan fick inget svar. Däremot så har vi som vanligt
fått en massa inspel och idéer kring vad vi bör starta upp och göra mer av. Det
kommer att bli mer verksamhet kring skogsskador, virkesmätning, hygges-fritt,
biologisk mångfald, användning av ny teknik, precisionsskogsbruk, förädlad
björk – och mycket mer.
Stort tack till alla ni som samarbetat med oss i år! Hoppas ni får en skön julhelg
så ses vi nästa år!
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22 | Finsk studie: rotröta kan vara förödande
för tallplanteringar
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Ansvarig utgivare
Caroline Rothpfeﬀer
caroline.rothpfeﬀer
@skogforsk.se

på kunskap om skogsbruket. Ibland efterfrågas det som verkligen är nytt och outforskat, tex hur granen står emot barkborrarna om det kommer ännu en extremt
torr sommar? Men ganska ofta handlar det om att använda befintlig kunskap,
sätta den i sitt rätta sammanhang och därefter forska vidare. Satsningen på föryngringsforskning som ni kan läsa om i detta nummer av Vision, är ett sådant
exempel. Vi tar avstamp i nuläget och planerar både att inventera och kartlägga
och att jobba med nya tekniker och mer precisa metoder för att åstadkomma bra
föryngringar. Jag ser fram emot när resultaten av denna stora satsning börjar
komma, för lyckas vi inte med föryngringarna har massor av energi lagts på
ingenting! Då får vi inte de växtliga skogar som både lagrar koldioxid och uppfyller de råvarukrav som framtidens byggande, förpackningar med mera ställer.
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Från genetisk till
ekonomisk vinst

Rödek växer bra
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tillväxten kulminerade vid 5560 års ålder. Det ser lovande ut
men studien är utförd på ett
begränsat material. Studien
omfattade friska ståndorter
och det skulle därför varar intressant att gå vidare med hur
trädslaget utvecklas under
andra, speciellt torrare förhållanden, säger Nils Fahlvik,
seniorforskare vid Skogforsk.
KontaKt: Nils Fahlvik
nils.fahlvik@skogforsk.se, 070–580 37 34
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Markvärde för olika
nivåer av förädlat skogsodlingsmaterial (oförädlat, 10 procent genetisk
vinst och 25 procent),
olika omloppstider
(80, 75 och 70 år) samt
högsta (grön), lägsta
(gul) och medel (blå) virkespriser under 2006–
2014. Jämförelsen avser
en T24 i Mellansverige
med två gallringar.

Foto: UlFstand Wennström

Markvärde (EUR/ha)

2 000

KontaKt:
Johan Sonesson
johan.sonesson@skogforsk.se
070–518 85 89

I ett försök tillsammans med SLU har vi tittat på rödekens tillväxt och på när den
kulminerar i ett sydsvenskt klimat. Kanske att rödeken kan vara ett alternativ i
framtiden, säger Nils Fahlvik, Skogforsk, säger Nils Fahlvik, Skogforsk.

Det amerikanska trädslaget
rödek har lyfts fram som ett
möjligt alternativt trädslag i
ett föränderligt klimat. I Nordamerika växer på många olika
ståndorter och kan förväntasstå emot torka bättre än till
exempel gran.
– Rödeken är en snabbväxande ekart som förväntas
ha en kortare omloppstid än
vanlig ek. I en studie uppmättes produktionen till 6,5 kubikmeter per hektar och år och

Hellre samtal
än debatt

Foto: JuLio goNzaLez

ring, både med och utan förädlat material. Låga virkespriser ger ett mycket svagt utfall om inte materialet växer
betydligt bättre än i dagens
skogar.
l Med en kalkylränta på tre
procent är det något lönsammare att ta ut förädlingsvinsten i form av bibehållen
virkesvolym vid kortare omloppstid, än som en större
virkesvolym vid bibehållen
omloppstid.

Björkfröplantager
anläggs i Sävar
Skogforsk håller på att starta
upp två helt nya växthusplantager för björk i Sävar.
– Det har inte funnits något
förädlat material av björk för
norra Sverige sedan 1990talet, men i och med dessa två
nya plantager kommer det finnas material upp till mellersta
Norrland, säger Sara Abrahamsson på Skogforsk, som är
ansvarig för björkförädlingen
i norra Sverige.
Anledningen till att projektet dragits i gång är att det blivit ett stort uppsving för björken, där allt fler ser nyttan av

Foto: SkogForSk

Foto: LarS rytter

Att investera i högre volymtillväxt genom att använda förädlat skogsodlingsmaterial
kan ge en god ekonomisk
vinst. Men virkespriserna
spelar mycket stor roll för utfallet. Det visar en jämförelse
utförd i projektet gentree.
Resultaten visar på tre viktiga
saker:
l Förädlat material kan ge
stora vinster. Markvärdena i
studien varierar mellan + 20
till + 190 procent beroende på
vilket material som används.
l Virkespriserna har
mycket stor betydelse för värdet av att investera i plante-

MEDARBETARKRÖNIKA

att öka den biologiska mångfalden samt sprida sina risker
i ett förändrat klimat.
Plantagerna kommer att anläggas i växthus för att få dem
att blomma tidsmässigt tidigare än allt runt omkring.
– På så sätt får vi inget
externt pollen, björkarna inne
i växthuset pollinerar varandra vilket förhoppningsvis ger
en högre genetisk vinst, säger
Sara Abrahamsson.
KontaKt:
sara abrahamsson
sara.abrahamsson@skogforsk.se
070–910 41 85

Kloner ger bättre jämförande försök.

Bättre koll
med sticklingar
Det svenska förädlingsprogrammet för tall har hittills
huvudsakligen testat material
med fröplantor. En ny studie
slår fast att fröplantor och
sticklingar kan betraktas som
likvärdiga vid avelsvärdering
och urval till nästa generation.
Genom att använda sticklingar kan man studera
samma genetiska individ på

flera olika lokaler. Sticklingar
kan ge även noggrannare svar
på frågor om genetiken av tillväxt eller andra egenskaper
är korrelerade med lokalen
och hur stort ärftligheten är.
KontaKt:
Mari Suontama
mari.suontama@skogforsk.se
070–910 33 26
Leder håLLbar utveckLiNg

Samstämmiga markfuktighetskartor
Skogforsk har undersökt
körskador utifrån de två
dominerande markfuktighetskartorna: SLU:s kartor
och Skogsstyrelsens ”Depthto-water” (DTW) studien fokuserar på hur användningen
av markfuktighetskartor kan
begränsa körskador under avverkning..
Resultatet visar att i medel
33 procent av traktarealer ligger på område med hög markfuktighet enligt DTW-kartor.
Motsvarande siffror på SLU
markfuktighetskartor var 28
procent. Resultatet tyder på
leder hållbar Utveckling

I

ngen skogsintresserad har missat debattstormen

som blåste upp efter SVT:s programserie Slaget om
skogen i september–oktober.
Som forskningsinstitut deltar inte Skogforsk i själva
debatten. Däremot bidrar vi med fakta när det är befogat. I kölvattnet efter Slaget om skogen tillför vi fakta i
komplexa frågor, som vi utrycker det på vår hemsida.
Faktasammanställningen delade vi i sociala medier, där
den fick stor uppmärksamhet.

Även om Skogforsk håller en låg profil i debatten är vi,
liksom övriga intressenter, betjänta av att den är konstruktiv. Om sociala medier är rätt forum för en konstruktiv debatt är tveksamt. Oavsett ämnesområde är det
närmast plågsamt att ta del av alla förenklade budskap
och all pajkastning. När meningsmotståndare förminskas, påstås ljuga och missförstås med flit, skapas inget
bra debattklimat.
Bakom skärmen får många modet att höja rösten på

ett sätt som de inte
skulle göra i ett möte
öga mot öga. Det är
ungefär som bilförare som bär sig illa
åt mot varandra i
trafiken. I skydd av
bilen går det bra att
spela ut hela känsloregistret. När de en stund senare träffas
på bensinmacken är de inte lika kaxiga.

”I debatten försöker
parterna vinna, i
samtal handlar det
om att lyssna.”

Ska debatten om skogen bli konstruktiv måste den till
att börja med bli hederlig och artig. Ett första steg på
vägen kan vara att flytta den från sociala medier till
fysiska möten IRL. Helst skulle debatten skrotas och
ersättas med samtal. I debatten försöker parterna vinna,
i samtal handlar det om att lyssna, förstå och få insikter.
En stor skillnad. Samtal har bättre förutsättningar att
bidra till konstruktiva lösningar för hur vi ska förvalta
skogen.
Och så måste stuprörstänkandet bort. I skogen bildar ekosys-

Röda punkter är inventerade körskador, och hur väl de olika markfuktighetskartorna fångar upp dem. SLU
markfuktighetskartor (vänster) och
DTW-markfuktighetskartor (höger).

att båda kartorna generellt
klassat fuktig mark på liknande sätt. Sammanlagt undersöktes 25 avverkningstrakter.

temtjänster och näringsliv en komplex helhet. Det är det som gör
skogen så spännande att jobba med.
Och att föra samtal om.

MATS OSTELIUS
medieansvarig
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Redo för takeoff
Text och foto: Sverker JohanSSon, sverker@bitzer.se

här bakom ﬁnns en
ovanligt mångsidig
drönare. Snart är den
redo att släppas lös i
de svenska skogarna

I projektet används 5G-teknik
för att koppla upp en virkeslastare och fjärrstyra den på en
virkesterminal.

världspremiär för
fjärrstyrd virkeslastare

Text och foto: Sverker JohanSSon, sverker@bitzer.se

en förarlös virkeslastare
har premiärvisats på SCa:s
virkesterminal Torsboda.
Maskinen fjärrstyrs med
5G-teknik.
– Virke är ett svårt material att
hantera, så det är ett jättebra
test för fjärrstyrning. Det
öppnar också upp för längre
öppettider på mindre, obemannade terminaler, där man
köra virkeslastare på distans,
säger Magnus Bergman, skogsteknisk chef på SCA, som är en
av deltagarna i projektet.
I projektet har Telia satt
upp ett tillfälligt 5G-nät som
täcker virkesterminalen.
Snabb uppkoppling är en
6 | Vision | 4 | 2021

nyckelfråga menar Magnus
Bergman.
– När du sitter och kör vill
du inte vänta två sekunder på
att det verkligen händer
något. Med 5G-tekniken blir
det väldigt momentant, säger
han.
Framstegen på virkesterminalen öppnar för att ta tekniken till skogen. Men en stor
utmaning för att få tekniken
att fungera för skotare och
skördare är bristen på mobiltäckning.
– Vi har vita områden av
mobiltäckning i dag, och därför har vi tittat på hur man
kan skapa ”lokala bubblor”
med täckning. Tack vare att vi

”Kan vi få fjärrstyrningsteknik att
funka på den här
typen av maskiner
kan vi också få det att
fungera på skotare
och skördare.”

Magnus Bergman

samarbetar med Telia och tillverkarna kan vi säkert få ut
den tekniken i skogen också.
Skogforsk testar nu också
5G på en fjärrstyrd skotare,
i samarbete med Telenor och
Ericsson.
Virkeslastaren utvecklas
inom Remote Timber, ett sam-

Magnus Bergman, skogsteknisk chef
vid SCa.

arbete mellan Mittuniversitetet, SCA, Volvo CE, Telia,
Biometria och Skogforsk.
Målet med forskningsprojektet är att undersöka hur ny teknik så som 5G kan möjliggöra
att de hundratals virkesterminaler som finns runtom i
Sverige kan bemannas med
fjärrstyrda virkeslastare i
framtiden.
leder hållBar utveckling

– att drönarna är mycket ﬂexibla är en av de
bärande tankarna i vår satsning, säger olle
Gelin vid airForestry, här framför en sexmetersdrönare som företaget utvecklat.

– vårt jobb är att utvärdera och sprida kunskap
om högkapacitetsdrönarnas potential till möjliga
användare i skogsbruket, men också till andra
som vill tillverka drönare, säger kari hyll vid
Skogforsk.

En eldriven drönare som lyfter flera
hundra kilo, gallrar skog och kan tillkallas för brandbekämpning och materiallyft. Snart kan det vara verklighet – drönaren lyfter snart för första gången.
Skogforsk driver tillsammans med
bland annat skogsbruket, MSB, räddLEDER HÅLLBAR UTVECKLING

ningstjänsten och innovationsföretaget
AirForestry ett Vinnovafinansierat innovationsprojekt. Syfte: utveckla en drönare som kan hantera eftersläckning.
Och det finns redan långt gångna planer på att sätta drönarna i skogsarbete.
Samma drönare som ska användas för

brandbekämpning ska också gallra ungskog. Drönarens aggregat kvistar träden
ovanifrån, kapar och lyfter ut dem. Men
drönarna kan styras om till brand eller
lyft vid behov.
Läs mer i nästa nummer av Vision!
Vision | 4 | 2021 | 7
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Intensivgödsling,
klonskogsbruk
och hyggesfritt
skogsbruk

Förväntningarna på vad skogen ska leverera växer och nu
efterfrågas nya skogsbruksmetoder. Inom projektet Adaptivt
skogsbruk ska nya metoder testas i en större operativ skala
på ett kontrollerat sätt. Samtal mellan olika intressenter,
kunskapsutbyggnad och storskaliga tester står på agendan.
Text: ELIN FRIES elin.fries@bitzer.se och SVERKER JOHANSSON sverker@bitzer.se

»Det pågår en debatt

om hur framtidens
skogsbruk ska bedrivas, där många vill
förändra skogsbruket
åt olika håll. Jag tror
att vi får se en del
förändringar.

«

Från provyta till

storskalighet
Från idé till verklighet
Något förenklat går processen till så här:
en skogsägare kontaktar Skogforsk med
en idé om en skogsbruksmetod man vill
pröva i större skala. Skogforsks styrelse
avgör om skogsbruksmetoden passar
inom adaptivt skogsbruk.
Skogforsk, vars roll är att
driva processen adaptivt
skogsbruk, samlar till en

8 | Vision | 4 | 2021

bred intressentdiskussion där alla som
berörs av projektet till exempel lokalbefolkning, miljö och friluftsorganisationer,
bjuds in till diskussion. Under intressedialogen går man igenom till exempel farhågor, förhoppningar och kunskapsluckor. Efter den breda intressedialogen
tas beslut om projektet ska drivas vidare
eller inte, beroende på kunskapsläget och
markägarens intresse att driva projektet
vidare. Om projektet går vidare in i lärandeprocessen kan större försök läggas ut i
skogen.Skogforsks roll är att facilitera
processen framåt. Projektet dokumen-

teras löpande av Skogforsk.
För skogsbruket är adaptivt skogsbruk
ett sätt att undersöka risker och kunskapsluckor med en ny, storskalig metod
och att få samhällets acceptans, menar
Johan Sonesson. Att inte på ett transparent sätt genomlysa metoden och ha en
lyssnande inställning kan få ödesdigra
konsekvenser.
– Ta den svenska hormoslyrbesprutningen i skogen under 50-talet och fram
till 70-talet. Där infördes drastiska metoder i stor skala utan att på förhand veta
konsekvenserna. I efterhand kan man se
att många inblandade hos myndigheter,
företag och forskning hade samma utbildning och värderingar. I en adaptiv
skogsbruksmodell undviker man förhoppningsvis att något sådant sker igen
genom att fler är med i dialogen, säger
Johan Sonesson.

Nygammalt projekt
Projektet adaptivt skogsbruk är inte nytt.
Det startade på initiativ av regeringen
och drevs av SLU och Skogsstyrelsen

LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

under åren 2013–2015. Där togs en arbetsmodell fram, som inkluderar en bred deltagandeprocess och en kunskapsdel.
År 2020 togs projektet över av Skogforsk för att göra teori till praktik. Projektet är finansierat av Formas samt de deltagande företagen och fortgår i fyra år.
Skogforsk har inget ansvar för utförandet, men ansvarar för att facilitera processen. Skogforsks styrelse beslutar om
vilka projekt som ska genomföras inom
adaptivt skogsbruk och Skogforsk har
därmed också mandat att avsluta projekt
om projektmodellen inte följs eller visar
sig vara oanvändbart för det aktuella projektet.
– Det är även viktigt att delprojekten
initieras och drivs av just markägare –
finns det inte ett intresse från en eller
flera markägare att testa och utvärdera en
viss skogsbruksmetod blir det heller inte
ett projekt inom adaptivt skogsbruk,
säger Johan Sonesson.

Höjd i dialoger
Intressentdiskussionerna har tydliggjort att det finns en del konflikter inbyggt
i metoden behovsanpassad gödsling
(BAG). Det visar att projektet fungerar
menar Johan Sonesson.
– Det är positivt att två så stora aktörer
som WWF och Sveaskog står bakom
själva modellen Adaptivt skogsbruk. Det
ser vi som ett kvitto på att modellen är
bra! Att alla inte ställer sig bakom de olika
nya skogsbruksmetoderna som kommer
testas med hjälp av modellen är väntat,
och det är modellen byggd för: att ta höjd i
dialogerna och utvärdera konsekvenser
med målet att landa i avvägda beslut,
säger Johan Soneson.
leder hållbar utveckling

Foto: Sverker JohanSSon

Skogsforskning har inte sällan utförts i
små parceller för att sedan skalas upp i
fullstor skala inom det praktiska skogsbruket, oftast har resultaten blivit de önskade men ibland har oönskade följder
uppstått Det är här adaptivt skogsbruk
kommer in som en brygga mellan forskningen och det praktiska skogsbruket,
menar Skogforsks Johan Sonesson, som
leder projektet.
– Vi kan systematiskt testa metoderna
innan de börjar tillämpas brett, säger
han. Adaptivt skogsbruk inkluderar även
samråd och dialog för att inkludera alla
olika intressenter som kan beröras

Inom adaptivt skogsbruk prövas skogsbruksmetoder
i större skala som tidigare bara testats i mindre försök.
Ett projekt inom intensivgödsling har påbörjats – nästa
projekt blir hyggesfritt skogsbruk, säger Johan Sonesson
vid Skogforsk.
Vision | 4 | 2021 | 9

ADAPTIVT SKOGSBRUK

projekt inom
Adaptivt skogsbruk

Foto: SveaSkog

Behovsanpassad
gödsling – påbörjat!
Vid behovsanpassad gödsling (BAG)
gödslas granbestånd efter att ha uppnått
två meters höjd. Därefter fortsätter gödslingen kontinuerligt tills skogen är fullsluten. Metoden anses ha stor tillväxtpotential och enligt Skogsstyrelsens
rapport Produktionshöjande åtgärder
från 2018 kan intensivgödsling höja tillväxten mellan 5–10 miljoner m3sk/år i
genomsnitt under de närmaste 100 åren.
BAG bedöms ha lika stor tillväxtpotential
som skogsträdsförädlingen, även om förädlingen ofta nämns som det säkraste
kortet till högre tillväxt. Fram tills idag
har metoden endast testas på enstaka
bestånd, detta är en av de första landskapsomfattande studien av BAG:s påverkan på miljö och sociala värden. Många
mindre BAG-försök är ännu långt ifrån
slutavverkningsålder, och ett stort frågetecken är hur BAG påverkar näringsläckaget efter avverkning.

Somatisk embryogenes
(SE) – kan bli aktuellt
i framtiden
Det pågår diskussioner huruvida SEplantor ska testas inom adaptivt skogsbruk. Automatiserad produktion av dessa
plantor av gran är inom räckhåll. SEplantor har en stor tillväxtpotential, klonerna växer 30 procent bättre än oförädlat material.
Sedan våren 2020 har det varit svårt
att producera SE-plantor. Metodutvecklingen är ännu inte klar. Samtidigt råder
det brist på en del utrustning som även
används inom covid-19-forskning, vilket
försenat utvecklingsarbetet.

Hyggesfritt
– i startgroparna
Det är mycket vi inte vet om hyggesfritt
skogsbruk. I Sverige har man framför allt
studerat blädningsbruk (volymblädning)
på fullskiktad slutavverkningsmogen
granskog i landets boreala skogar. Men
även andra hyggesfria metoder kan bli
aktuella att pröva.
Det finns ett stort intresse från såväl
skogsägarföreningar som skogsbolag att
testa hyggesfritt skogsbruk. Vad som ska
ingå i begreppet hyggesfritt är ännu
under diskussion liksom vilka skötselmetoder som ska testas inom Adaptivt
skogsbruk.

”Det är inte modellen
det är fel på”
Ett verktyg för uppskalning av intensiva skogsbruksmetoder,
där ingen tar ansvar för konsekvenserna. Från WWF är man
kritiskt till hur modellen Adaptivt skogsbruk används – men
inte till själva modellen.
En inkluderande arbetsgång för att säkert
testa nya skogsbruksmetoder – eller ett
medel för att införa nya intensiva skogsbruksmetoder? På WWF ser man risker
med modellen –om den används för att införa ett intensivare skogsbruk.
– Sverige befinner sig i en biodiversitetskris. Istället för ytterligare intensifiering bör vi lägga resurser på ökat skydd
och en mer varierad skogsskötsel med
lägre skötselintensitet, säger Isak Lodin,
skogligt sakkunnig på WWF. Det är inte
den adaptiva skogsbruksmodellen det är
fel på utan att den används för att introducera intensiva skogsbruksmetoder i en
legal kontext där man inte har förmågan
att trovärdigt pröva och styra införandet
på ett ansvarsfullt sätt.
Vad menar du med ”legal kontext”?

– Jag syftar på flera saker som karaktäriserar vår skogspolitik och dess tillämpning.
Exempelvis har vi en generös tolkning av
pågående markanvändning som innebär
att nya intensiva metoder och material kan
inkluderas i begreppet med ingen eller
bristande prövning. Inom ramen för pågående markanvändning är möjligheten att
kräva hänsyn utan ekonomisk ersättning
sedan begränsade. Vidare saknas verktyg
för landskapsplanering som krävs för att
effektivt styra intensivt skogsbruk till
marker med låga värden samt kompensera för dess negativa effekter.

I adaptivt skogsbruk drivs och initieras
projekt av markägarna själva. Skogforsk
faciliterar möten och workshops. När
projektet startade under hösten 2021 var
Sveaskog först ut att testa behovsanpassad gödsling. Genom att försöken upplåtits för forskning får de medverkande företagen ett generellt undantag från vissa
av skogsvårdslagens krav. Något som enligt WWF inte är problemfritt.
– Att ansvarsfrågan är otydlig är problematisk med tanke på de risker och
kunskapsluckor som finns med de intensiva metoder som testas. Vem bär ansvaret om något går fel och det uppstår skador?
Isak Lodin anser att gödslingen som genomförts på Sveaskogs tillväxtpark är dåligt planerad och att hanteringen strider
mot svenska FSC-standarden.
– Skötselförsök med intensiva metoder
med kunskapsluckor måste självklart
förläggas till delar av landskapet med få
eller inga naturvärden för att minimera
risker och negativa effekter. Samrådsprotokollen visar att försöken förlagts i närheten till olika naturvärden, till exempel
boplatser för ugglor, vilket tyder på att
Sveaskog inte gjort en ordentlig naturvärdesbedömning innan man anmälde gödslingen för samråd. Dessutom är marken
FSC-certifierad och vi menar att Sveaskogs hantering av gödslingsförsöket
strider mot den svenska FSC-standarden.

Foto: WWF
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Världsnaturfonden WWF:

Isak Lodin, WWF.

Han lyfter även betänkligheter kring
sammansättningen i projektgruppen.
– Vi anser principiellt att det kan vara
problematiskt om forskare har ekonomiska intressen inom de områden de beforskar. Den vetenskapliga ledare som
Sveaskog har tecknat tioårigt samarbetsavtal med för genomförandet av gödslingsförsöket är aktiv i ett gödslingsföretag. I det här fallet har vi inget som tyder
på att det skulle påverka personens omdöme eller objektivitet – men har jävsfrågan prövats inom ramen för projektet?
Ni säger att det inte är modellen det är fel
på, utan hur den används. Hur vill WWF att
nya skogsbruksmetoder ska prövas? Vilka
lösningar ser ni?

– Problemet är att modellen inte endast
används för att pröva nya intensiva metoder utan även som ett verktyg för att för
att införa dem, eller ”driva förändringsarbete på ett systematiskt sätt” som det står
på Skogsforsks hemsida. Projektet med
behovsanpassad gödsling är ett åtgärdsförslag från Samverkansprocess skogsproduktion och en del av en bredare utveckling mot införandet av mer
högintensiva skogsbruksbruksmetoder i
Sverige. I stället för att användas för ytterligare skadlig intensifiering vill vi att
denna modell, och annat strukturerat förändringsarbete, i högre grad inriktas på
att nå miljömålet Levande skogar.

Slutet för turboskogarna?
Är intensiva skötselmetoder
förenligt med FSC eller inte?
Den frågan ställs nu på sin
spets. Beslutet kan avgöra om
metoder som BAG-gödsling och
SE-plantor har en plats i verktygslådan eller inte, samt om de
får testas inom adaptivt skogsbruk.
Sveaskogs försök med behovsanpassad gödsling, BAG,
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leder hållbar utveckling

ifrågasätts av WWF och Birdlife
inom FSC-systemet. Frågan om
intensiva produktionshöjande
åtgärder är förenligt med regelverket har ställts på sin spets i
och med kritiken mot Sveaskogs pågående BAG-gödsling i
tillväxtparken Undersvik.
Svaret kommer att påverka
möjligheten att utföra sådana åtgärder på FSC-certiﬁerad skogs-

mark, även inom adaptivt skogsbruk.
– Beslutet blir prejudicerande
när FSC ger svar på om de anser
att certiﬁerade företag ska få använda intensivare metoder för
ökad virkesproduktion, säger
Johan Sonesson, forskare vid
Skogforsk.
WWF anser att dagens skogspolitik har ambitionen att öka pro-

duktionen genom ”otydliga adaptiva ansatser och oklara ansvarsförhållanden” – till exempel adaptivt skogsbruk.
– FSC är därför den enda möjlighet vi ser att objektivt pröva,
begränsa och eventuellt stoppa
intensiva brukningsmetoder om
de har negativa eﬀekter på naturen och miljön, säger Isak Lodin,
sakkunnig vid WWF.
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ADAPTIVT SKOGSBRUK

Erik Sollander,
Skogsstyrelsen.

Foto: SkogSStyrelSen.

Statens syn på
adaptivt skogsbruk
Skogsstyrelsen ser adaptivt
skogsbruk som en viktig del av
kunskapsuppbyggnaden runt
nya metoder, och tycker Behovsanpassad gödsling, BAG
är ett bra exempel. Som en
slags skogsgödsling är den tillståndspliktig och ska ske i
samråd med Skogsstyrelsen.

Men det finns mycket man
inte vet om effekterna av BAG.
Erik Sollander vid Skogsstyrelsen är den som ledde utvecklingen av modellen
Adaptivt skogsbruk på uppdrag av Regeringen:
– Vår kunskap om just BAG
härrör idag främst från små

försöksparceller, där gödselmedlet pytsas ut i anpassade
volymer som hinner tas upp av
träden. Det är ett av flera exempel på varför det är intressant med en uppskalning till
landskapsnivå, menar han.
Att helikoptergödsla stora
ytor, som i Undersvik, är en
betydligt trubbigare metod
än detaljstyrd parcellgödsling. Precisionsgödsling med
traktorer sker på vissa av
Sveaskogs marker, men är

inte aktuellt i Undersvik då
det inte finns några stickvägar än menar Sveaskog. Fast
det finns många andra
osäkra faktorer när det gäller
BAG, som Skogsstyrelsen
hoppas få dra slutsatser av
genom Adaptivt skogsbruk:
– Just alla aspekter på storskaligheten är viktig: att parcellförsök med BAG ger imponerande siffror vad gäller
bruttoproduktion är en sak,
men vad blir nettoeffekten?

Från jordbruket vet vi att
skadegörare och torkstress
tenderar att komma med på
köpet. Och då talar vi ettåriga grödor, säger Erik Sollander.
– I jordbruket löser man det
med växtskyddsmedel och
konstbevattning, det är inte
aktuellt i skogen. Och vad
händer efter skörd, blir näringen kvar i marken eller hur
ser läckagerisken ut? Från
jordbruket har vi stora läck-

Sveaskog är först ut att praktiskt testa modellen för adaptivt skogsbruk genom att genomföra
behovsanpassad gödsling (BAG) i tillväxtparken Undersvik utanför Bollnäs.
– Modellen är ett bra sätt att pröva nya metoder – hur ska de annars kunna bli ”beprövade”
på ett kontrollerat sätt? undrar Gisela Björse, skötselchef på Sveaskog.

sluten fattas gemensamt. En farhåga med
gödslingen är näringsläckage och därför
tas vattenprover en gång i månaden, och
extra prover tas vid till exempel stor nederbörd och i samband med gödsling.
En farhåga är att näringsläckaget främst
uppstår vid slutavverkningen – är det en del
av utvärderingen och hur länge dröjer det
innan den första slutavverkningen sker i
projektet?

”Vi behöver mer kunskap –
det här är sättet att nå den”

12 | Vision | 4 | 2021

hovsanpassad gödsling. Det bygger på
svensk skogsforskning sedan många decennier och används i flera andra länder
men själva drar vi inte nytta av möjligheten. Med tanke på klimatförändringen
har vi ont om tid och ju mer det växer i
skogen, desto bättre för klimatet. Behovsanpassad gödsling skulle kunna vara ett
sätt att bidra till det, säger hon.
Världsnaturfonden WWF menar att adaptivt skogsbruk riskerar att bli ett verktyg för
uppskalning av intensiva skogsbruksmetoder, hur ser ni på det?

– Jag blir ledsen när jag hör det. Som jag
ser det är mer kunskap alltid av godo. Vår
ambition är att bidra med kunskap som
kan leda till utveckling av ett hållbart
skogsbruk. Om BAG inte visar sig ha
några negativa effekter kan det bli en
metod som kan passa på vissa utvalda
marker. Farhågan att vi skulle sätta igång
med det här överallt är obefogad. Skulle
kunskapen som vi får fram med hjälp av
den adaptiva modellen visa sig att det är
skadligt för miljön, ger ett förfulat landskap eller inte är lönsamt så är det ingen
metod som vi vill använda, säger hon.

– Det kommer att avverkas inom området
successivt men naturligtvis kan inte de
gödslade ungskogarna slutavverkas
innan de är slutavverkningsmogna. Därför följer vi utveckling och utvärdering av
andra försök som ligger före i tiden och är
redo att anpassa oss utifrån de resultaten,
precis som den adaptiva ansatsen är
tänkt.

Hon anser att den behovsanpassade
gödslingen har svartlistats av motståndarna på oklara grunder.
– Det är oroväckande att man svartlistar vissa metoder utan en utvärdering.
Personligen tycker jag att det är en broms
för utvecklingen. Förutom behovsanpassad gödsling ska även hyggesfritt skogsbruk testas, vilket också är en obeprövad
metod. Där finns bland annat kunskapsluckor om hur vi lyckas med föryngringarna längre norrut. Det vill vi också testa.
Vad säger att vissa saker ska få testas, och
andra inte? Jag köper det inte.

En kritik från WWF är att den forskare som
leder gödslingsutvärderingen i Adaptivt
skogsbruk sitter i ett gödslingsföretags styrelse. Kan du förstå den kritiken?

– Det är inte min sak att värdera en forskares verksamhet, utan hans universitets.
I sin roll som forskare räknar jag med att
han är opartisk och att universitetet har
rutiner för att säkerställa det.
Ni jobbar ju på Sveaskog med ekonomi,
mångfald och sociala hänsyn, som alla
ingår i certifieringen också. På vilket sätt
påverkas de tre olika delarna av BAG?

Det anses trots allt finnas miljörisker med
att skala upp behovsanpassad gödsling, vem
ansvarar för om något går fel?

– En intressant fråga för all forskning. Vi
har haft samråd med Skogsstyrelsen som
inte har något att invända mot försöket
och gett oss dispens från de allmänna
råden. I modellen ingår det att utvärdera
under vägen om något går fel. Det sker
kontinuerlig dialog mellan alla inblandade parter, som när som helst kan väcka
frågan om att avbryta försöket. Försöken
följs vetenskapligt och noggrant och beleder hållbar utveckling

är oroväckande att man svartlistar
»Det
vissa metoder utan en utvärdering.
Personligen tycker jag att det är en
broms för utvecklingen.

«

leder hållbar utveckling

Foto: SveaSkog

Gisela Björse har följt arbetet med adaptivt Skogsbruk sedan starten. Modellen
togs fram av SLU och Skogsstyrelsen på
uppdrag av regeringen redan 2013, men
har inte använts i praktiken förrän nu.
Historiskt sett har skogsbruket ibland
orsakat skador och miljöproblem när
obeprövade metoder växlats upp till
landskapsnivå. Hyggesplöjning och lövsanering med hormoslyr är två exempel.
Adaptivt skogsbruk ska minska risken att
något liknande händer igen.
– Det kan vara stor skillnad att gå från
parcellnivå till landskapsnivå, konstaterar Gisela Björse. Adaptivt skogsbruk gör
det möjligt att testa metoder under kontrollerade former och kontinuerlig utvärdering under vägen. Och hur ska annars
nya metoder kunna klassas som beprövade? Vi behöver mer kunskap och det
här är ett bra sätt att nå den.
Sveaskog har relativt lång erfarenhet av
behovsanpassad gödsling. Bland annat
har man genomfört pilotstudier i Götaland som visar en ökad bruttotillväxt i
storleksordningen 75 - 100 procent. Nu
vill man växla upp metoden.
– Vi har länge varit intresserade av be-

age idag, och det är förstås
inget vi vill se från skogsmark.
– Men just på grund av alla
frågetecknen är det viktigt
att kunna testa nya metoder
i större skala. Vi har många
exempel där skogsbruket
snabbt skalat upp metoder
som fungerat bra i försök –
plantsystemet Paperpot och
hyggesplöjning till exempel –
men som senare visat sig ge
oönskade och allvarliga
effekter.

– Vi vill vara ledande inom hållbart
skogsbruk och då ingår alla tre benen. Vi
satsar stort på ökad biodiversitet, bättre
hänsyn, bättre samexistens med rennäringen, mer hyggesfritt med mera, vilket i
förlängningen minskar avverkningsmöjligheterna. Därför jobbar vi samtidigt
med ökad skoglig tillväxt genom minskade skador, bättre skogsskötsel och som
här utveckling, till exempel kunskapshöjning om BAG.
Vision | 4 | 2021 | 13
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måste öka. Idag ligger nettotäck»Intäktssidan
ningsbidraget på samma nivå som för 20 år sen,

nominellt sett. Hade det följt prisindex så hade vi
haft en helt annan situation nu.

Skogsbrukskostnaden ökade med fyra
procent 2020, vilket trots en negativ
trend är en förbättring jämfört med
fjol-årets 5,5 procent. Skogsbruksindex –
virkesvärdets relation till skogsbrukskostnaden – fortsätter att sjunka till följd
av ökande kostnader och stagnerande
virkesvärden i södra Sverige.
Uppröjningen efter stormen Alfrida
orsakade stora kostnader i fjol, och till
en del även under 2020. Kostnaderna för
försvårad avverkning är i nivå med 2019,
men hela 35 procent högre än för den
ordinarie föryngringsavverkningen
2020. En av orsakerna till detta är uppröjningen efter stormen Alfrida, vilken bidragit till stora kostnader 2019 och 2020.
– Det var inte så varmt, men granbarkborrens angrepp har minskat virkesintäkternavirkesintäkterna och ökat en del
avverkningskostnader, säger Lars Eliasson på Skogforsk, som varje år sammanställer och analyserar skogsbrukets intäkter och kostnader tillsammans med
Skogsstyrelsen.

Den negativa
lönsamhetstrenden
fortsätter
Ökade kostnader och minskade intäkter –
den negativa lönsamhetstrenden för svenskt
skogsbruk fortsatte under 2020. Problemen
med granbarkborrens angrepp finns kvar
och en ny utmaning tillkom då priset för
skogsvård steg på grund av pandemin.

Dyraste avverkningen på 15 år
Totalt sett var drivningskostnaderna i
södra Sverige 2020 ungefär likvärdiga
2020 medan de ökade i norr. En orsak till
att kostnaderna ökar är att man gallrar
mer, främst i norra Sverige. På riksnivån
ökade kostnaderna för föryngringsavverkning med 2,7 procent och för gallring
med 2,3 procent.
Saneringsavverkningarna av barkborreskadad skog ger förstås följder på intäktssidan.
– Vad gäller barrmassa så kan man
tänka att det är en hel del andrasortering
på grund av granbarkborre, vilket drar
ner virkesvärdet. Granbarkborreskadat
grantimmer klassas ofta ned till massaved eller till ett lågbetalt timmersortiment.

Text: Karin MontgoMery | Foto: SverKer JohanSSon/Bitzer

foto: skogforsk

«

Klimatförändring,
pandemi och
låga intäkter

Lars Eliasson, Skogforsk.

vad krävs egentligen för att vända på
trenden?
– Framför allt måste intäktssidan öka,
säger Lars Eliasson. Idag ligger nettotäckningsbidraget på samma nivå som för 20
år sen, nominellt sett. Hade det följt producentprisindex så hade vi haft en helt
annan situation nu. För att det ska ske
samtidigt som de som gör jobbet ska få
täckning för sina kostnadsökningar,
måste virkesvärdet öka.
Vad krävs för att det positiva framtidsscenariot ska hålla i sig?

– Att konkurrens och efterfrågan är så
pass stor så att både massaindustri och
sågverk höjer priserna. Vi vet att sågverksindustrin har kunnat ta högre priser för
färdigvaran. Virkesvärdet beror inte bara
på vad köparna betalar utan även på kvaliteten på det levererade virket, förhoppningsvis minskar stormskador, granbarkborreskador och andra värdereducerande
faktorer.

Pandemin slog mot skogsvården

Försvårade avverkningar och sänkt virkesvärde
bidrog till att 2020 lades till den allt längre raden
av år med sänkt lönsamhet i skogsbruket.
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Under 2020 tillkom även ett nytt orosmoment: personalbrist orsakad av pandemin.
– Coronarestriktionerna gjorde att en
del skogsvårdsentreprenörer inte kunde
anställa den utländska, erfarna personal
de brukar kontraktera, vilket kan ha bidragit till minskad mängd skogsvård och
troligen till det ökade priset, främst i
södra Sverige.
Skogsbruket är nu inne på elfte året
med negativ utveckling av lönsamheten,
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Skogsbruksindex (kvoten mellan intäkter och kostnader) mellan 2000–2020.
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2

Kan skogsägarna
räkna med bättre
skogsbruksresultat
framöver och vad
skulle i så fall
kunna driva en
sådan utveckling?

3

Kan skogsbruket
organisera sig
effektivare än
idag, med avseende
på var gränssnittet
går mellan beställare och utförare?
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Olof Hansson
aﬀärsområdeschef,
Södra Skog

Nils Broman
skogschef,
Norra Skog

1 | Vi tror att det finns stora

1 | Kostnads- och lönsamhets-

möjligheter att fortsätta öka
familjeskogsbrukarens lönsamhet. Vi jobbar hårt med att
både höja förädlingsvärdet
och sänka kostnaderna. Förädlingsvärdet kommer höjas
om Södra finns längre fram i
värdekedjan. Därför arbetar
vi långsiktigt med att bland
annat utveckla byggsystem,
produktion av biometanol
och andra fordonsbränslen
samt kemikalier för andra ändamål. Denna utveckling bidrar
också till att vi tar tillvara en
ännu större del av trädet, vilket ökar värdet på råvaran.
Det finns också stora möjligheter med stärkta och digitala informationskedjor. Med
mer information om skogen
före avverkning, finns potentialen att bättre veta vilka
produkter som faller ut. Det
möjliggör högre intäkt för
skogsägaren med förbättrad
lönsamhet för industrin.
Genom att utveckla ett mer
datadrivet skogsbruk finns
även möjligheterna att prissätta fler parametrar och då
kommer den verkliga kostnaden att synliggöras, vilket ger
bättre förutsättningar för att
förbättra vårt arbete.

Foto: södra skog

1

Hur ser ni på
trenden?
Vad kan höja
förädlingsvärdet
och sänka kostnaderna framöver?

- Så tycker
Skogforsks
intressenter

” Förädlingsvärdet kommer höjas om Södra ﬁnns
längre fram i värdekedjan. Därför arbetar vi långsiktigt med att bland annat utveckla byggsystem,
produktion av biometanol och andra fordonsbränslen samt kemikalier för andra ändamål.”
2 | Vi ser positivt på utvecklingen framåt. Många globala
trender tyder på att vi kommer att ha en omfattande efterfrågan på skogsprodukter.
Den globala befolkningsökningen, utfasningen av fossila
produkter och det ökade användandet av skogliga produkter kommer alla att leda
till höga råvarupriser, vilket
gynnar våra medlemmar, som
både är råvaruleverantör och
industriägare i Södra.

3 | Ja, det kan vi. Södra har

gjort en stor förflyttning av
gränssnittet genom att förse
utförarna med bättre verktyg,
men vi kan fortfarande bli
bättre. I dag har vi stärkt arbetet med att ta emot instruktioner och att möjliggöra planering med hjälp av digitala
kartor. Det finns potential att
förbättra underlaget till efterkommande åtgärder, vilket
successivt kommer att ge en
uppbyggnad av kunskap som
stärker både kvalitet och produktion.
leder hållbar utveckling

trenden för skogsbruket och
skogsägaren är givetvis helt
centralt för Norra Skog, men
just nu är trenden inte positiv.
Det finns faktorer som är
utanför vår kontroll, exempelvis stormar, som försvårat
drivningen. Om vi istället ser
på faktorer som vi kan påverka, så ser vi en stor potential i satsning på utbildning
och färdighetsträning. Den
enskilda maskinförarens och
medarbetarens förmåga att
nyttja befintlig teknik och att
ta till sig ny teknik och metodik varierar mycket. De färdigheterna är också en förutsättning för ett effektivt
nyttjande av digitalisering,
beslutsstöd och delautomation i såväl planering som
maskinarbete.
Några konkreta exempel
på det är bättre IT-baserade
beslutsstöd för skogsmaskinförarna för att höja produktiviteten och snabbare introducera nya skogsmaskinförare.
Underväxtröjning i större
utsträckning och med bättre
framförhållning. Bättre
maskinplanering och effektivare förädling och nyttjande
av det rotstående lagret, ska-

leder hållBar utveckling

affären och skogsbilvägens
betydelse för ett värdeskapande skogsbruk. Genom
bättre vägplanering, mer
samverkan mellan skogsägare och bättre framförhållning vid projektering, rustning och nybyggnation kan
vi skapa större nytta och kostnadseffektivitet genom kortare skotningsvägar och ett
bättre virkesflöde som görs
tillgängligt under större del
av året.
Foto: norra skog

Så ska skogen
bli lönsammare

Foto: sverker Joohansson/Bitzer

vision fortsätter fråga Skogforsks intressenter om deras recept för att vända skogens
negativa lönsamhetstrend för ägare och brukare.
I förra numret medverkade Holmen, BillerudKorsnäs och Skogssällskapet.
I det här numret medverkar två skogsägarföreningar.

” För bättre lönsamhet
skulle vi behöva bli
mer högproducerande
oavsett väder och
bärighet.”
par bättre förutsättningar för
”rätt maskin på rätt plats”
med högre grad av samordning och lägre flyttkostnader.
För bättre lönsamhet skulle
vi behöva bli mer högproducerande oavsett väder och
bärighet. Helt enkelt utnyttja
alla årstider på ett bättre sätt.
Förhoppningsvis får vi se ett
tekniksprång som underlättar
det.
Om vi istället ser på vardagsrationaliseringar är vår
nya satsning på Vägbyrån
ett exempel där vi lyfter väg-

2 | Det förutsätter vi. På Norra
Skog har vi börjat jobba aktivt
med 3T- skogsbruk, och här
lägger vi grunden för lönsamhet i produktionsskogsbruket. 3 T står för rätt trädslag,
rätt tidpunkt och rätt täthet.
Våra beräkningar visar på en
potential att lyfta avkastningen med 200–300 kr/ha
och år i driftsnetto för våra
medlemmar, samtidigt som de

klimatrelaterade riskerna
minskar. Medlemmar har
också möjlighet att beställa
tillväxthöjande åtgärder som
till exempel skogsgödsling
och dikesrensning – det ökar
arealavkastningen ytterligare.

3 | Jo, med en bättre driv-

ningsplanering med stöd av
tillgängliga yttäckande kartdata skapar vi förutsättningar
för högre produktivitet, både
vid traktplanering och i produktionen. Genom att specialister utför en större del av
traktplaneringen kan vi
skapa jämnare kvalitet på
traktdirektiven – det underlättar för entreprenörerna.
Mer optimal maskinplanering är också en sak som skapar förutsättningar för ”rätt
maskin på rätt plats” med
högre grad av samordning och
lägre flyttkostnader.

Läs gärna
även tidigare
reflektioner i
Vision nr 3/2020
och 3/2021!
LÖNSAMHET

EFFEKTIVISERING

Hur ska skogen
bli lönsammare?

1

Hur ser ni på trenden?
Vad kan höja förädlingsvärdet och sänka kostnaderna framöver?

2

Kan skogsägarna räkna med
bättre skogsbruksresultat
framöver och vad skulle i
så fall kunna driva en sådan
utveckling?

Så tycker
Skogforsks
intressenter

3

Kan skogsbruket organisera
sig effektivare än idag, med
avseende på var gränssnittet
går mellan beställare och
utförare?

Martin Holmgren,
vd Stora Enso och Skogforsks ordförande:

Marie Wickberg,
kommunikationschef Mellanskog:

1 | – Det är en utmaning, som
samtidigt sporrar hela branschen att tänka nytt. Jag ser
ingen brist på idéer: digitaliseringen skapar till exempel
möjligheter i hela värdekedjan. Men det gäller att implementera FoI-resultaten. Vi
har en stor koncern och här
finns skalfördelar när vi i vår
nya organisation bygger ihop
råvaruförsörjningen över
hela Östersjöbäckenet. Vi
samlar vår utvecklingskraft
och FoI-aktiviteterna kommer att ha större internationella inslag framöver.
Inte minst gäller det utveckling av digitaliseringen, som
har potentialen att både effektivisera verksamheten och
höja förädlingsvärdet. Med
allt bättre datakvalitet blir
också beslutsstöden bättre –
en mycket lovande utveckling
är att vi på sikt kan prognosticera utfallet från skogen så att
vi får rätt råvara till rätt industri och till rätt ändamål.
Den potentialen utvecklas
raskt i takt när vi kopplar ihop
skogsattributen med slutprodukterna och produktutvecklingen.

1 | – Ur ett skogsägarperspektiv är det naturligtvis problematiskt, vårt mål är ju att
skapa starkare skogsägare
och rikare skogar. En anledning är att det nu är fler intressenter i skogsbruket och en
tilltagande målinflation. De
senaste årens extremväder
driver också kostnaderna.
Vi kan inte sitta och vänta på
det stora ”språnget” – små förbättringar krävs kontinuerligt
i form av allt från digitalisering och bättre processtyrning till drönarteknik.
En konkret fråga som vi står
inför just nu är hur vi ser på
avtal och upphandlingar. Här
tror vi på en ökad samordning
från vår sida och kanske
också en förändrad struktur
på entreprenadsidan. Vi ser
också att kliv kring digitalisering på drivningssidan (införandet av forest link) ger samlade data som leder till
kostnadskontroll och bättre
beslutsstöd både hos oss och
entreprenörerna.
Om man ska peka ut något
särskilt så jobbar vi mycket
med leveranssäkerhet och optimeringsverktyg för våra
transporter, det är insatser
som snabbt kan generera stora
summor – alternativt kosta
mycket om man misslyckas.

2 | – Vi får absolut inte
slappna av i effektiviseringsarbetet, men fokus måste ligga
16 | Vision | 3 | 2020

på ökat värde. Hur det sedan
fördelas är marknaden bäst
på att bestämma. Vi har olika
roller. Skogsägarna har nu en
mycket viktig roll att öka tillväxten, medan vi som också
är förädlare kan skapa framtidens nya produkter. Tillsammans kommer vi att skapa
högre värde.

3 | – Det finns utan tvekan po-

tentialer att hämta här, vi ska
ha en öppenhet och tänka nytt
i gränssnittsfrågor. Det är inte
så att en storlek passar alla,
men där möjligheterna finns
att utmana organisationen
ska vi förstås göra det.

Jonas Mårtensson,
aﬀärsområdeschef Skog, SCA:
1 | – Trenden följer den vi ser i
andra branscher med måttligt
sofistikerade varor. Slutkunden förväntar sig mer eller
bättre produkter och branschen behöver både produktutveckla och öka rationaliteten för att behålla marginalerna.
På intäktssidan ser vi att
egenskaperna hos olika
stockar, träd, bestånd och
geografier går att utnyttja
bättre i både sågverken och
bruken. Skogforsk och RISE
har banat väg för hur löpande
försörjningsprognoser kan
göras för de olika industriernas behov utifrån laserskanning och skördardata.
Här tar vi integrerade kliv
med industrin för att öka för-

ädlingsvärdet. Att vi får röntgenramar på plats för att
kunna verifiera prognoserna
gör att vi kan vara modigare i
vilken takt vi förändrar råvarumixen och därmed utvecklar slutprodukterna för högre
intäkter.
Men vi måste fortsätta utveckla produktiviteten för att

hålla nere kostnaderna. Viktigast är att den teknik vi har används så effektivt som möjligt.
Vi kan fortfarande utveckla
våra värdekedjor, både genom
utbildning i metodik och med
beslutsstöd som Bestway.
Vi ser också en del teknik–
och digitaliseringsutveckling
som ska ge effekt, som nya
skotarkoncept, planteringsmaskiner samt förarstöd som
ger en högre och jämnare produktion.

2 | – Vi ska göra vad vi kan för

att lyckas med det och kommer att utnyttja både värdeökning och kostnadskontroll
som medel. Vi har en viktig
roll i att skapa lönsamhet för
enskilda skogsägare och på

vårt eget skogsinnehav. Skogsbruksresultatet är en viktig
del för att sätta värdet på
skogsfastigheter. Vårt skogsinnehav värderas idag till del
av värdet på transaktionspriser för skogsmark i norra Sverige. Att vi utvecklar och investerar i lönsam industri är en
del i det.

3 | – Att vara närvarande i fält

och kunna ta beslut på stående fot är en stark småskalefördel. Vi tror på att kombinera stordriftsfördelar – där
vi ska vara utvecklande – med
de småskalefördelar som
finns hos driftiga entreprenörer. Målsättningen är att ge
våra entreprenörer så bra förutsättningar som möjligt för
att vara kostnadseffektiva.
Med vår pågående omorganisation vill vi bidra mer i
gränssnittet mellan oss och
våra entreprenörer.

Liksom förra året har vision frågat Skogforsks intressenter om deras recept för att
vända skogens negativa lönsamhetstrend för ägare och brukare. Här är årets första
tre enkätsvar – vi återkommer i nästa nummer med representanter för skogsägarföreningarna.

Så ska skogen
bli lönsammare

1

Hur ser ni på trenden?
Vad kan höja förädlingsvärdet och sänka
kostnaderna framöver?

2

Kan skogsägarna räkna
med bättre skogsbruksresultat framöver och vad
skulle i så fall kunna driva
en sådan utveckling?

Jan Åhlund
skogsbrukschef Holmen Skog AB

2 | – Det är lättast att jobba

med kostnadssidan, som vi
kan påverka själva. Men vi ser
också saker i horisonten som
kan öka intäkterna: ökad efterfrågan på förnybar råvara
och att vi jobbar mer med
energisortimenten. Det är
inga revolutioner, men viktiga
steg när vi både jagar de stora
sprången och de små förbättringarna. Om vi kan bibehålla
lönsamheten så är det bra, i
väntan på en större, klimatdriven global efterfrågan.

3 | – Större leverantörer med
bredare portföljer skulle
kunna rationalisera vår sida
av verksamheten. Samtidigt
ser vi en motsatt trend där hög
specialkompetens är viktig,
och det kan vara svårt att kombinera med en ökad bredd.
Stuprören i vår egen organisation kan också vara ett hinder.
LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

Erik Ling,
sti�sjägmästare, Västerås sti�:
1 | – Trenden är i linje med vad
vi upplever, med platt prisnivå och ökande kostnader. Vi
är lite som grodan i vattnet
som långsamt värms upp. Men
vi har skalfördelar i vårt samarbete mellan förvaltningarna, där vi samordnar allt
med en hög startkostnad, certifiering, IT-plattformar med
mera. Just det sistnämnda är
viktigt för att vi ska kunna
nyttja digitaliseringen, som ger
högre kvalitet och leveranssäkerhet – vilket bör ge oss högre
priser – samtidigt som färre
personer kan managera
samma arealer och volymer.

2 | – Det är svårt att få ut de
virkesvärden som finns i skogen, det finns knappt någon
LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

marknad för specialsortiment
– inte ens till exempel sortiment med högre kärnvedsandel ger egentligen högre intäkter. En bättre fungerande
virkesmarknad skulle hjälpa,
det finns för få spelare i vissa
regioner. Sälj-arna är relativt
splittrade, gör få stora affärer
under sin tid som skogsägare
och möter affärsproffs från
industrisidan. Vi som är stora
kan dock konjunkturanpassa
avverkningsvolymerna.
Jag hoppas på mer högvärdiga produkter från skogen
på sikt. Tyskarna och danskarna är duktiga på det, med
fler tillverkare i närområdet
som dessutom har mer fokus
på kundrelationer och strävar
efter hög förädling, medan vi

i Sverige snarare söker nästa
stora bulkprodukt. Vi är mer
producenter. En sak som jag
tror kan växa är att vi med
hjälp av digitaliseringen kan
ge slutkunden hela narrativet
om en produkt. Du får med dig
hela storyn om plankan, så att
säga. Det är en häftig vision
som kan ge mer betalt.
Med en negativ trend ökar
andra intäktsflöden i betydelse. Vindkraften ger enormt
mycket mer än skogsbruket
och vi har flera stora parker
på våra innehav, där vi också
engagerar oss i kraftföretagen
för att få insyn och lära oss
mer. Vi utvecklar också upplåtelsesidan med naturturistentreprenörer inom upplevelser, fiske och jakt – där har vi

varit hemmablinda, men det
finns stora potentialer.

3 | – Entreprenörerna får allt

mer ansvar, framför allt de
som har stora andelar hos oss.
Det handlar också om vilka
som har kompetensen och kapaciteten att göra bredare
uppdrag. Att vi har en tryggad
försörjning av kompetent och
motiverad personal är en
ödesfråga, där en bredare
tjänsteportfölj kan vara en del.
Vision | 3 | 2020 | 17

1 | Effekterna av det förändrade klimatet, med risk för
ökade skogsskador och svårare drivningsförhållanden,
ställer allt högre krav på oss
att vidta rätt åtgärder. För skadorna sänker värdet på skogen och ökar kostnaderna för
att tillvarata virket.
Skogsbrukets digitalisering
är nödvändig och jag tror
starkt på en utveckling mot
ett precisionsskogsbruk, där
åtgärder anpassas till varje
områdes speciella förutsättningar. Att alltid välja rätt beslut och sedan också klara av
att utföra dem precis som planerat är en av våra stora utmaningar.
Men digitaliseringen ger oss
möjligheter. Smarta beslutsstöd som kan kombinera stora
mängder information växer
snabbt fram och graden av
automation i skogsbruket
ökar. Vi ser det redan komma
på skogsvårdssidan, men
också genom att drivningsarbetet delautomatiseras. Artifi16 | Vision | 3 | 2021

ciell intelligens tränar skogsmaskinerna att jobba mer
energieffektivt och snabbare
med mindre belastning på
operatören. Här drar vi nytta
av teknikutveckling som sker i
andra branscher.
Och trä som ersättare av
fossila alternativ kommer att
växa. Det driver på utvecklingen av exempelvis framtidens förädlade byggmaterial
från skogen.

2 | En viktig aspekt för skogsägarens lönsamhet är att skogen faktiskt kan brukas. När
målkonflikter uppstår och en
allt mindre del av skogsmarken används för att producera
klimatsmarta produkter
krymper utrymmet för ekonomisk lönsamhet i skogsbruket.
För att vilja och våga investera i återväxt och tillväxt i
sin skog behöver skogsägaren
tydliga och långsiktiga spelregler. Om vi ska ha en chans att
klara vår tids största utmaning
att dämpa klimatföränd-

3

Kan skogsbruket organisera sig effektivare än idag,
med avseende på var
gränssnittet går mellan
beställare och utförare?

”En bra strategi för a
klara både klimat och
lönsamhet är a sköta
sin skog så a den är
vital och har hög tillväxt
med fokus på timmer för
byggprodukter.”

ringen behöver vi bruka mer
skog – inte mindre.
En bra strategi för att klara
både klimat och lönsamhet är
att sköta sin skog så att den är
vital och har hög tillväxt, med
fokus på timmer för byggprodukter. Det ger goda förutsättningar för lönsamhet på en
framtida marknad, där alla
material kommer att få bära
sina klimatkostnader.

3 | Även här finns det möjlig-

heter till utveckling. Man kan
bara se sig omkring i andra
branscher och konstatera att
nya tjänsteleverantörer har
förändrat förutsättningarna
helt. Taxi- och hotellbranschen är två exempel på det.

Det finns sannolikt stora
logistikvinster att göra om
uppdragen i högre grad kan
samordnas mellan olika
uppdragsgivare och bli större.
Mekaniserad plantering är
ett exempel på hur gränssnitt
kan tas bort och där samma
aktör kan utföra alla arbetsmoment i en process, från
plantskolan till att plantan sitter i marken. God planering
och bättre framförhållning i
uppdragen är något vi jobbar
hårt med att förbättra – vi vet
att det har stor påverkan på
entreprenörers möjligheter
att skapa lönsamhet i sin verksamhet. I slutändan påverkar
det också skogsägarens lönsamhet positivt.
LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

Per Funkquist
hållbarhets- och kommunikationschef BillerudKorsnäs Skog AB
1 | Ökad digitalisering och
dess effekt på både vardagsrationalisering och några
större tekniksprång nu och då
är viktiga. Och förhoppningsvis kanske vi även får se några
tekniksprång inom maskinsidan? Men samtidigt ökar
kraven på kvalitet och hänsyn
i utförda åtgärder. Skogsägare
och allmänhet har – med all
rätt – höga förväntningar som
ska infrias, och med det följer
ökade kostnader.
Även klimatförändringarna
skapar utmaningar att kunna
sänka kostnaderna, eftersom
mer varierande väder leder
till kostsamma pareringar.
2 | Oj, svårt att svara på i dessa
tider, men det hoppas jag!

”Kraven på kvalitet och hänsyn ökar. Skogsägare
och allmänhet har – med all rä – höga förväntningar
som ska infrias, och med det följer ökade kostnader.”
Vi är nu inne i en period där
nordiskt skogsbruk är i centrum för EU:s miljö- och klimatpolitik. Även i den nationella debatten i Sverige är
skogsfrågorna aktuella.
Just nu finns flera initiativ
(LULUCF, taxonomin, Skogsstrategin med mera) som
skulle kunna påverka svenska
skogsägare negativt.
Jag är oroad över utvecklingen men samtidigt trygg
med att vårt skogsbruk är
hållbart, vi har en råvara som
är både förnyelsebar och åter-

vinningsbar. Vi kommer att
hitta många nya miljövänliga,
klimatsmarta och innovativa
produkter i framtiden som
kommer sätta värde på skogens råvaror.

Ett viktigt moment för att vara
effektiva inom skogsbruket är
att sortera fram rätt och relevant information, paketera
den på ett pedagogiskt och
tydligt sätt för utföraren och
skapa bästa förutsättningar
för ett bra resultat. Rörligheten på arbetsmarknaden ökar
och fler som är nya på arbetet
ställer dessutom ökade krav
på tydlighet.

3 | Oberoende av hur en orga-

nisation ser ut så finns det alltid gränssnitt mellan avdelningar och personer eller
uppdragsgivare och utförare.
Det finns i dag enormt med
information tillgängligt och
det ställs höga krav på skogsbruksåtgärdens kvalitet.

Calle Nordqvist
vd Skogssällskapet AB
1 | Lönsamheten för skogsägarna är till stor del kopplat
till tillgång och efterfrågan av
de produkter som levereras
från skogen. Efterfrågan kommer med stor sannolikhet att
öka för en cirkulär råvara som
skogsprodukter när andra
fossilbaserade råvaror behöver
fasas ut. Det som kan riskera
begränsa tillgången på råvara
är om vi får stora förändringar i skogspolitiken som
begränsar möjligheterna till
ett aktivt skogsbruk.
Digitaliseringen skapar
möjligheter för skogsägarna
att simulera olika alternativ
för skogsinnehavet men även
att hitta nätverk och avsättning kring nya produkter från
skogen. Fördelar kan vara att
man kan bygga en bredare
lönsamhetsbas på sin fastighet.
2 | Intäkterna kan ofta öka
inom flera olika områden
inom skogsägandet. Förutom
det självklara med att konkurrensutsätta virkesavsättLEDER HÅLLBAR UTVECKLING

”Digitaliseringen har
inneburit e ly, men
här finns fortfarande
några lågt hängande
frukter.”

ningen med flera köpare går
det även att se över möjligheterna med arrenden, upplevelser och rekreationsvärden.
Sedan går det såklart att påverka lönsamheten mycket
genom att öka tillväxten på
fastigheten. Genom att plantera förädlade plantor, vara
aktiv i skogsskötseln och
bruka fastighetens alla bestånd.
Var anser du att den största
rationaliseringspotentialen
ligger?

Digitaliseringen har inneburit ett stort lyft men här finns
fortfarande några lågt häng-

stor effektiviseringspotential.
Att ta nästa kliv i en automatisering av avverkningar, men
även plantering på sikt, är
andra spännande områden
som ställer höga krav på bra
indata.

ande frukter. Att använda den
data man samlar in i dag och
till exempel skapa simuleringsmodeller för att kunna
odla robustare skogar för
framtiden som bättre klarar
av ett framtida klimat har en

LÖNSAMHET

Hur ska skogen
bli lönsammare?

Läs gärna
även förra årets
reflektioner i
Vision nr 3
2020!

1

Hur ser ni på trenden?
Vad kan höja förädlingsvärdet och sänka kostnaderna framöver?

2

Kan skogsägarna räkna med
bättre skogsbruksresultat
framöver och vad skulle i
så fall kunna driva en sådan
utveckling?

Så tycker
Skogforsks
intressenter

3

Kan skogsbruket organisera
sig effektivare än idag, med
avseende på var gränssnittet
går mellan beställare och
utförare?

Martin Holmgren,
vd Stora Enso och Skogforsks ordförande:

Marie Wickberg,
kommunikationschef Mellanskog:

1 | – Det är en utmaning, som
samtidigt sporrar hela branschen att tänka nytt. Jag ser
ingen brist på idéer: digitaliseringen skapar till exempel
möjligheter i hela värdekedjan. Men det gäller att implementera FoI-resultaten. Vi
har en stor koncern och här
finns skalfördelar när vi i vår
nya organisation bygger ihop
råvaruförsörjningen över
hela Östersjöbäckenet. Vi
samlar vår utvecklingskraft
och FoI-aktiviteterna kommer att ha större internationella inslag framöver.
Inte minst gäller det utveckling av digitaliseringen, som
har potentialen att både effektivisera verksamheten och
höja förädlingsvärdet. Med
allt bättre datakvalitet blir
också beslutsstöden bättre –
en mycket lovande utveckling
är att vi på sikt kan prognosticera utfallet från skogen så att
vi får rätt råvara till rätt industri och till rätt ändamål.
Den potentialen utvecklas
raskt i takt när vi kopplar ihop
skogsattributen med slutprodukterna och produktutvecklingen.

1 | – Ur ett skogsägarperspektiv är det naturligtvis problematiskt, vårt mål är ju att
skapa starkare skogsägare
och rikare skogar. En anledning är att det nu är fler intressenter i skogsbruket och en
tilltagande målinflation. De
senaste årens extremväder
driver också kostnaderna.
Vi kan inte sitta och vänta på
det stora ”språnget” – små förbättringar krävs kontinuerligt
i form av allt från digitalisering och bättre processtyrning till drönarteknik.
En konkret fråga som vi står
inför just nu är hur vi ser på
avtal och upphandlingar. Här
tror vi på en ökad samordning
från vår sida och kanske
också en förändrad struktur
på entreprenadsidan. Vi ser
också att kliv kring digitalisering på drivningssidan (införandet av forest link) ger samlade data som leder till
kostnadskontroll och bättre
beslutsstöd både hos oss och
entreprenörerna.
Om man ska peka ut något
särskilt så jobbar vi mycket
med leveranssäkerhet och optimeringsverktyg för våra
transporter, det är insatser
som snabbt kan generera stora
summor – alternativt kosta
mycket om man misslyckas.

2 | – Vi får absolut inte

slappna av i effektiviseringsarbetet, men fokus måste ligga
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på ökat värde. Hur det sedan
fördelas är marknaden bäst
på att bestämma. Vi har olika
roller. Skogsägarna har nu en
mycket viktig roll att öka tillväxten, medan vi som också
är förädlare kan skapa framtidens nya produkter. Tillsammans kommer vi att skapa
högre värde.

3 | – Det finns utan tvekan potentialer att hämta här, vi ska
ha en öppenhet och tänka nytt
i gränssnittsfrågor. Det är inte
så att en storlek passar alla,
men där möjligheterna finns
att utmana organisationen
ska vi förstås göra det.

2 | – Det är lättast att jobba
med kostnadssidan, som vi
kan påverka själva. Men vi ser
också saker i horisonten som
kan öka intäkterna: ökad efterfrågan på förnybar råvara
och att vi jobbar mer med
energisortimenten. Det är
inga revolutioner, men viktiga
steg när vi både jagar de stora
sprången och de små förbättringarna. Om vi kan bibehålla
lönsamheten så är det bra, i
väntan på en större, klimatdriven global efterfrågan.
3 | – Större leverantörer med
bredare portföljer skulle
kunna rationalisera vår sida
av verksamheten. Samtidigt
ser vi en motsatt trend där hög
specialkompetens är viktig,
och det kan vara svårt att kombinera med en ökad bredd.
Stuprören i vår egen organisation kan också vara ett hinder.
LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

Jonas Mårtensson,
aﬀärsområdeschef Skog, SCA:
1 | – Trenden följer den vi ser i
andra branscher med måttligt
sofistikerade varor. Slutkunden förväntar sig mer eller
bättre produkter och branschen behöver både produktutveckla och öka rationaliteten för att behålla marginalerna.
På intäktssidan ser vi att
egenskaperna hos olika
stockar, träd, bestånd och
geografier går att utnyttja
bättre i både sågverken och
bruken. Skogforsk och RISE
har banat väg för hur löpande
försörjningsprognoser kan
göras för de olika industriernas behov utifrån laserskanning och skördardata.
Här tar vi integrerade kliv
med industrin för att öka för-

ädlingsvärdet. Att vi får röntgenramar på plats för att
kunna verifiera prognoserna
gör att vi kan vara modigare i
vilken takt vi förändrar råvarumixen och därmed utvecklar slutprodukterna för högre
intäkter.
Men vi måste fortsätta utveckla produktiviteten för att

hålla nere kostnaderna. Viktigast är att den teknik vi har används så effektivt som möjligt.
Vi kan fortfarande utveckla
våra värdekedjor, både genom
utbildning i metodik och med
beslutsstöd som Bestway.
Vi ser också en del teknik–
och digitaliseringsutveckling
som ska ge effekt, som nya
skotarkoncept, planteringsmaskiner samt förarstöd som
ger en högre och jämnare produktion.

vårt eget skogsinnehav. Skogsbruksresultatet är en viktig
del för att sätta värdet på
skogsfastigheter. Vårt skogsinnehav värderas idag till del
av värdet på transaktionspriser för skogsmark i norra Sverige. Att vi utvecklar och investerar i lönsam industri är en
del i det.

3 | – Att vara närvarande i fält
och kunna ta beslut på stående fot är en stark småskalefördel. Vi tror på att kombinera stordriftsfördelar – där
vi ska vara utvecklande – med
de småskalefördelar som

2 | – Vi ska göra vad vi kan för
att lyckas med det och kommer att utnyttja både värdeökning och kostnadskontroll
som medel. Vi har en viktig
roll i att skapa lönsamhet för
enskilda skogsägare och på

finns hos driftiga entreprenörer. Målsättningen är att ge
våra entreprenörer så bra förutsättningar som möjligt för
att vara kostnadseffektiva.
Med vår pågående omorganisation vill vi bidra mer i
gränssnittet mellan oss och
våra entreprenörer.

i Sverige snarare söker nästa
stora bulkprodukt. Vi är mer
producenter. En sak som jag
tror kan växa är att vi med
hjälp av digitaliseringen kan
ge slutkunden hela narrativet
om en produkt. Du får med dig
hela storyn om plankan, så att
säga. Det är en häftig vision
som kan ge mer betalt.
Med en negativ trend ökar
andra intäktsflöden i betydelse. Vindkraften ger enormt
mycket mer än skogsbruket
och vi har flera stora parker
på våra innehav, där vi också
engagerar oss i kraftföretagen
för att få insyn och lära oss
mer. Vi utvecklar också upplåtelsesidan med naturturistentreprenörer inom upplevelser, fiske och jakt – där har vi

3 | – Entreprenörerna får allt
mer ansvar, framför allt de
som har stora andelar hos oss.
Det handlar också om vilka
som har kompetensen och kapaciteten att göra bredare
uppdrag. Att vi har en tryggad
försörjning av kompetent och
motiverad personal är en
ödesfråga, där en bredare
tjänsteportfölj kan vara en del.

Erik Ling,
sti�sjägmästare, Västerås sti�:
1 | – Trenden är i linje med vad
vi upplever, med platt prisnivå och ökande kostnader. Vi
är lite som grodan i vattnet
som långsamt värms upp. Men
vi har skalfördelar i vårt samarbete mellan förvaltningarna, där vi samordnar allt
med en hög startkostnad, certifiering, IT-plattformar med
mera. Just det sistnämnda är
viktigt för att vi ska kunna
nyttja digitaliseringen, som ger
högre kvalitet och leveranssäkerhet – vilket bör ge oss högre
priser – samtidigt som färre
personer kan managera
samma arealer och volymer.
2 | – Det är svårt att få ut de
virkesvärden som finns i skogen, det finns knappt någon
LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

marknad för specialsortiment
– inte ens till exempel sortiment med högre kärnvedsandel ger egentligen högre intäkter. En bättre fungerande
virkesmarknad skulle hjälpa,
det finns för få spelare i vissa
regioner. Sälj-arna är relativt
splittrade, gör få stora affärer
under sin tid som skogsägare
och möter affärsproffs från
industrisidan. Vi som är stora
kan dock konjunkturanpassa
avverkningsvolymerna.
Jag hoppas på mer högvärdiga produkter från skogen
på sikt. Tyskarna och danskarna är duktiga på det, med
fler tillverkare i närområdet
som dessutom har mer fokus
på kundrelationer och strävar
efter hög förädling, medan vi

varit hemmablinda, men det
finns stora potentialer.
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föryngringsforskning

Foto: Elin FriEs/BitzEr

Historisk
satsning på

»Det behövs mer forsk-

I dag gör alla större skogsbolag egna
inventeringar av planteringar. Men såväl
egenkontroller som forskningsresultat
visar att många plantor dör under de första
åren. Det leder till stora tillväxtförluster.
Nu går åtta företag samman för att tillsammans med Skogforsk hitta orsakerna
till varför plantorna stryker med.
– Det är ett jätteprojekt, och samarbetet
ger oss stora skalfördelar då varje företag
får möjlighet att ta del av betydligt större
datamängder än enbart från sina egna
planteringar, säger Skogforsks Mattias
Berglund, som leder projektet.
Projektet går under namnet Föryngringskollen och är med sin budget på tio miljoner kronor ett av de största forskningsprojekten inom skogsvård som startats i
Sverige. Under vart och ett av de fem åren
projektet löper genomförs standardiserade inventeringar av hundratals objekt
över hela landet.
På skogsägarföreningen Södra ser
skogsskötselchefen Magnus Petersson
fördelar med att tillsammans tackla föryngringsfrågan.
– Vi är lockade av att bilda nätverk av
forskare och skogsföretag som tillsammans kan analysera resultaten, utbyta
erfarenheteroch driva utvecklingen
framåt, säger han.
På Södra inventeras planteringarna

Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling vid Södra. Södra är ett av åtta företag som medverkar i Föryngringskollen.

direkt efter planteringen och tre år senare.
– Vi kan konstatera att vissa delar har
blivit bättre, men också att vi inte är nöjda
med överlevnaden och tror att det finns
en potential att förbättra resultatet.
I projektet kommer resultaten förmedlas löpande, bland annat genom ett årligt
Föryngringsforum.
– I takt med att vi fyller på med inventeringsresultat i databanken kommer vi
kunna identifiera högriskkombinationer,
till exempel plantsort och planterings-

Färre plantor än man tidigare trott överlever de första
åren och bildar bestånd. Istället tar självföryngrad skog
dess plats. Nu samlas åtta skogsbolag och Skogforsk för
en historisk kraftsamling i föryngringsfrågan.

»Plantornas överlev-

Foto: Elin FriEs/BitzEr

Text och foto: ElIn FrIEs elin.fries@bitzer.se och svErkEr Johansson, sverker@bitzer.se

Jonas Öhlund, skötselforskare vid Skogforsk.

nad och tillväxt från
plantering fram till
röjning är beroende
av många samverkande faktorer och
det finns påfallande
lite forskning kring
ämnet.

«

ning inom området
föryngring och satsningarna har tyvärr
minskat över tid, trots
att utmaningarna och
behoven är många.

«

punkt, där risken för höga plantbortfall
är stor. Då data samlas in under flera år
finns också möjlighet att koppla väderdata till resultaten. Upplägget skapar
också förutsättningar för en snabb implementering av de förbättringsåtgärder vi
hittar, säger Mattias Berglund.
Föryngringskollen fokuserar på de tre
första åren av plantans liv, och skiljer sig
därmed från Skogsstyrelsen återväxtuppföljning. Den uppföljningen görs fem
år efter avverkning i södra Sverige och sju
år efter avverkning i norra Sverige. Även
syftet skiljer sig åt.
– Den inventeringen utgår från lagkraven och man räkna in både planterade
och självföryngrade plantor. I Föryngringskollen söker vi avgångsorsakerna
för de planterade plantorna, och är
därför ute tidigt i föryngringarna för att
kunna identifiera vilka plantor det rör sig
om. Vi har också ett stort fokus på planteringspunkter och dess betydelse för den
tidiga plantöverlevnaden, säger Jonas
Öhlund, forskare i skogsskötsel vid Skogforsk.
Han tror att Föryngringskollen kommer
att få ett stort genomslag:
– Det är svårt och dyrt att rätta till en
misslyckad föryngring. Det finns bara ett
riktigt bra tillfälle att lyckas, och det är
vid själva planteringen. Med Föryngringskollen angriper vi problemet systematiskt och tillsammans, och varje år som
går kommer dataunderlaget att stärkas.

Föryngringskollen kommer löpa under fem år och inventerar årligen hundratals
objekt. I projektet utbildas inventeringspersonal för att detaljerat undersöka allt
från plantsort och planteringspunkter till jordart och potentiella dödsorsaker.
För varje år som går byggs en allt större databas upp som kan användas till framtida forskning. Inventeringarna är landsomfattande och uppdelat i tre regioner:
Norrland, Svealand och Götaland och inventeringsobjekten och cirkelprovytorna är utslumpade.

I Föryngringskollen byggs en stor databas med föryngringsresultat. Databasen kommer även utgöra en grund för vidare forskning och utveckling
inom skogsföryngring. Projektet är en följd av att ﬂera studier visar att en stor andel av de planterade plantorna dör under de första åren.
Foto: Jan Mastnik, aLFa skogsservice
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lEdEr hållBar utvEckling

Foto: svErkEr Johansson/BitzEr.

Det här är Föryngringskollen
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Andel produktiv
skogsmark med
skog över 80 år.
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Ekonomiskt optimalt skogsbruk
– Vad vi ser är en justering till ekonomiskt
optimalt skogsbruk på bred front, säger
Johan Sonesson vid Skogforsk. Morgondagens skogar förväntas växa snabbare

30–50
50–

Så här utvecklas andel produktiv skogsmark med skog äldre än 80 år från 1960 fram till 2060 enligt data från
SKA15. I kartan har skogens medelålder beräknats utan hänsyn till överståndare (kvarlämnade naturvårdsträd).
Om dessa räknas in blir andelen äldre skog något högre. Databearbetning: SLU Riksskogstaxeringen.

Johan Sonesson, Skogforsk.

»Om skogsägarna blir

passivare ökar behovet
av tillväxtsatsningar i
de skogar som hanteras
av industrin

«

Johan Sonesson

på grund av förädling och ett varmare klimat. De ekonomiskt optimala omloppstiderna blir kortare. Men när skogsbruket
idag sänker omloppstiderna i den befintliga skogen hugger man helt enkelt klenare
bestånd än tidigare.
– Kortare omloppstider är också ett sätt
LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

Framtidens
förarplats –
hur ser den ut?

Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting

1960

att hantera risk, fortsätter han. De senaste årens stormar och insektsangrepp
har slagit hårt mot äldre granbestånd som
gallrats flera gånger, då kan man minska
riskerna genom att gallra en gång och
avverka tidigare.

Lägre ambitioner?
Men det finns också en del oroande
tecken på att framtidsskogen inte levererar som tänkt.
– Vi vet ganska lite om tillståndet i våra
ungskogar, säger Johan Sonesson. Men
det finns det som talar för att lägre skogsvårdsambitioner och bristande ståndortsanpassning i kombination med ackumulerade skador ger lägre bestockning
och sämre vitalitet. De granbarkborre-

angrepp vi ser just nu har främst drabbat
Ref: ud1770
äldre granskogar, men vi har stora arealer
yngre gran på fel mark som snart kan få
problem med vattenförsörjningen.

årens föryngringar visar att plantorna i
medeltal är ca 1 600 per hektar och ofta sitter fel. En låg ambition i plantering och
markberedning verkar bidra till resultatet.
– En bidragande effekt kan även vara
det torra vädret under vår och sommar,
resonerar Johan Sonesson. Såväl val av
planteringstidpunkt och planteringspunkter måste kanske redan nu anpassas
till ett nytt klimat med högre medeltemperatur och extremare väderhändelser.
Men det finns också många positiva
trender, menar han:
– En längre vegetationsperiod resulterar i ökad tillväxt som förhoppningsvis
med råge överstiger de problem som det
nya klimatet medför i form av skador.
Branschen investerar i digitalisering som
kan leda till bättre ståndortsanpassning
och genombrott med somatisk embryogenes och massproduktion av sticklingar
med mycket hög tillväxt kan ge ett viktigt
produktionslyft – och ökade drivkrafter
att investera i skogsskötsel.

Nya data oroar

Kräver ökad tillväxt

En pågående studie vid SLU visar att
antalet huvudstammar i de norrländska
ungskogarna är oroande lågt. I södra
Sverige ser det bättre ut, men där finns
mycket gran på magra marker, tallföryngringar i dåligt skick och en allt högre
självföryngrad lövandel som inte ger den
produktion eller den långa fiber man
hittills räknat med.
Skogforsk har även färska data som
visar på låga plantantal i föryngringarna.
En landstäckande fältstudie av de senaste

För SKA15-prognosen bygger på att alla
skogsägare beter sig ekonomiskt rationellt, och det är inte alls säkert att de gör.
I Finland och Norge ökar till exempel
gapet mellan tillväxt och avverkning.
– Skogsbolagen sänker omloppstiderna
för att de är fokuserade på avkastningen,
men många enskilda skogsägare är inte
lika noga med att räkna ränta på sitt skogskapital, tror Johan Sonesson. I så fall ökar
också behovet av tillväxtsatsningar i de
skogar som hanteras av industrin.



Så trodde vi om
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Så skär du
15 procent på
transporterna


Låga ambitioner?



Vart tar alla
plantor vägen?

Vart tar alla
plantor vägen?
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I skogsbrukets reklamkampanj ”Svenska
Skogen” berättas just nu storyn om hur
branschen planterar minst två träd för
varje träd som avverkas. Sveaskog och
Södra säger i sin reklam att man planterar
tre. Fast nya data från Skogforsk som
visar att det på många platser nog är två
ändå.
Tvåtusen plantor per hektar kan sägas
vara ett medelvärde för att klara lagkraven. Men i Skogforsks inventering av 100
hyggen över hela landet hittar forskarna
i medeltal 1600–1700 plantor per hektar.
Till skillnad från till exempel Skogsstyrelsens årliga taxering har Skogforsk
bara räknat antalet planterade plantor.
Om resultatet betecknas som dåligt beror
på hur stora förhoppningar man har på
framtidsskogens tillväxt, förstås.
I Sverige planteras närmare 400 miljoner
plantor varje år. 100 miljoner av dessa
plantor försvinner – enligt den omfattande studiens siffror – före tre års ålder.
Ytterligare 16 miljoner försvinner innan
röjningen och 44 miljoner röjs sedan bort
(se nästa uppslag). På en medelgod mark
motsvarar siffrorna alltså att 2100 plantor
per hektar planteras, 500 försvinner
innan tre års ålder, sedan försvinner 80
innan röjning och 220 röjs bort.



LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

Så hur god är egentligen avkastningen på
de stora investeringarna det svenska
skogsbruket gör i skogsförädling, plantodling, markberedning och plantering?
– Det verkar finnas en gedigen förbättringspotential, konstaterar Fredrik
Johansson vid Skogforsk, som deltagit i
studien.
Vad de omfattande avgångarna beror
på är inte klarlagt. Bara 6–7 procent av de

LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

Planteras det
för få plantor

För få planteringspunkter?

Fredrik Johansson, Skogforsk.

»Självföryngringen

är viktig för att det
ska bli en godkänd
föryngring

«

inventerade plantorna hittades döda –
främst på grund av snytbagge. Var de övriga plantorna har tagit vägen är mera
svårförklarligt.
– Vi tycker att vi borde ha hittat fler
döda plantor, säger Fredrik Johansson.
Vi vet sedan tidigare att de största avgångarna sker direkt efter planteringen.
Extremtorkan sommaren 2018 kan förklara siffrorna till en liten del. Fast bara
marginellt.

En annan anledning kan vara att markberedningen inte levererar tillräckligt
många planteringspunkter.
– Vi har bara inventerat hyggen som är
markberedda, men 20 procent av plantorna sitter i en planteringspunkt som
bedöms som omarkberedd, säger Fredrik
Johansson. En orsak skulle kunna vara att
markberedningen inte har räckt till.
Plantörerna har t.ex. fortsatt slå ned plant
i det som egentligen skulle ha varit en
harvfåra, men där harvtallriken studsat
fram i sämre terräng. Om då dessutom
harvspåren dragits för glest blir det för få
planteringspunkter och man får inte ut så
många plantor som man tänkt.
Med en bra planteringspunkt ökar
plantans chanser att överleva med cirka
10 procent – många bra planteringspunkter ökar alltså andelen planterade plantor
i det framtida beståndet.

– och är ståndortsanpassningen död

?

Text: SVERKER JOHANSSON sverker@bitzer.se

Få ståndortsanpassade hyggen
Inventeringen visar också att mycket få av
de inventerade planteringarna ståndortsanpassats. Det är i princip ett enda trädslag som planterats på varje hygge, oavsett
ståndorternas skilda förutsättningar
inom ytan.
Träd på fel ståndort har sämre överlevnad, och har heller inte de naturliga förutsättningarna för en hög tillväxt. Det finns
få studier som visar på tillväxtskillnaderna mellan bra och dålig stångsortsanpassning, men torkstressade granar på
tallmark i södra Sverige, och törskateangripna tallar på granmark i norra Sverige,
har givit mycket stora produktionstapp.

Ny inventering i år!

Varför så många plantor?

Sommaren 2019 inventerades 100 hyggen med spridning över
hela landet och med slumpvist utvald ägarstruktur. Under sommaren 2020 kommer inventeringen a� upprepas, där e� ny� beslutsstöd med arbetsnamnet ”Plantbeställningsverktyget” används. Mjukvaran ger e� förslag på plantantal och trädslag med
hjälp av skördardata för det avverkade beståndet. Förslaget baseras även på markfuktighets- och jordartskartor. Tanken är a�
se hur det praktiska utfallet egentligen blev.

En bördig mark kan försörja ﬂer stammar,
så ju högre ståndortsindex, desto högre
rekommenderat antal plantor per hektar.
För medelboniteten G24 är skogsföretagens egna rekommendationer i medeltal
cirka 2300 i södra och 2250 i norra Sverige. För T24 är motsvarande siﬀror 2800
i söder och 2300 i norr. KÄLLA SKOGSKUNSKAPSE
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ledde till ökad personalomsättning. Men det verkar som
om våra entreprenörer har
lyckats bättre med att attrahera
ny personal inför säsongsstarten i år.*

– Ja, 1600 - 1700 plantor per
hektar är ett väldigt lågt utfall.
Men plantorna är i vårt fall vitala. En anledning kan vara
att vi ligger kvar på lite större
plantor och torvklump, både i
norra och södra Sverige. Vi
tillsätter också arginin vid
plantodlingen, som stimulerar rotskotten.
Holmen ståndortsanpassar
normalt sina planteringar
efter den dominerande ståndorten, det är alltså trädslagsren plantering som gäller i de
flesta fall. Men det förekommer att både tall och gran

planteras om det finns ett par
tydliga ståndorter på hygget.
– Med flera insprängda
ståndorter runtom på hygget
blir det för plottrigt i plane-

Ola Kåren, SCA Skog:

LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

*) Intervjun gjordes innan de
omfattande reseförbuden i
coronavirusets spår.

– Ja, så har det varit under en

Olov Norgren,
Holmen Skog:

– Att Skogforsks studie rakt
över hela landet landar på
1600 – 1700 plantor per hektar tyder på att skogsvården
tenderar att vara schabloniserad, där vi i branschen inte
får ut tillräckligt många plantor på framför allt de bördigare markerna. Vi måste fokusera på att det rekommenderade antalet plantor i våra
riktlinjer efterföljs vid planteringen.
– Vi måste även se till att antalet planteringspunkter ökar
genom högre kvalitet i mark18 | Vision | 1 | 2020

– Man får ha respekt för att det
är extremt påfrestande att
plantera ett år som 2018 och
att det får konsekvenser för
personalomsättningen – och
ja, priserna har gått upp inför
den här säsongen.
Även i södra Sverige verkar
ståndortsanpassningen lysa
med sin frånvaro, enligt Skogforsks hyggesinventering?

följd av år, men jag tycker att
vi är på väg att ändra på det
nu. På mellan 20–30 procent
av hyggesarealen sätter vi ett
annat trädslag än det som dominerar på hygget. Och efter
de stora granbarkborreangreppen så är rätt trädslag
verkligen i fokus, vi planterar
otroligt mycket mera tall nu –
från en ganska blygsam nivå,
men ändå.

LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

beredningen, där nyckeln är
att få mera mineraljord på
den omvända torvan och en
bra kompaktering. På SCA är
vi väldigt bra på att utnyttja
markberedningen, 95 procent
av plantorna sitter där de ska

FOTO PRIVAT

«

Text och foto: SVERKER JOHANSSON sverker@bitzer.se

sen SKA-15. Han tror att trycket kan
komma att öka på den mark som finns i
frivilliga avsättningar, liksom ett behov
av kortare omloppstider.
– Etappmålet om frivilliga avsättningar
är inte nått men många har avsatt mer än
certifieringen kräver, säger han. Det kan
innebära att de överskjutande arealerna
kommer att brukas – möjligen med andra
metoder som hyggesfritt skogsbruk eller
naturvårdande skötsel. Det finns mycket
tillväxt i medelålders skog som närmar sig
slutavverkning men som inte är tillåten
att avverka ännu. I Norrland finns det till
exempel stora volymer contorta som på
allvar börjar leverera om 15 - 20 år. Men
det har vi räknat med, så en avverkningsnivå motsvarande hela tillväxten på virkesproduktionsmark leder till kortare omloppstider.



Jaakko Jokinen, Pyöry

Vi avverkar idag i princip hela den tillgängliga skogstillväxten
i Sverige. Det är en obekväm situation i ett läge där vi räknar
med ett stort bidrag från skogen för att substituera fossila
material i en cirkulär bioekonomi. Nu ökar trycket på skogen.
Enligt Skogsstyrelsens senaste prognos
SKA15 står vi inför en drastisk förändring
av skogslandskapet. Om man fortsätter
att avverka hela den tillgängliga tillväxten måste man sänka omloppstiderna
från 100 - 120 år till 60 - 80 år fram till år
2060. Och eftersom de planerade industriinvesteringarna intecknar det avverkningsutrymme som finns, är det troligt att
scenariot kommer att stämma bra med
verkligheten. Den äldre skog som är tillgänglig för skogsbruk minskar, så vi
måste gå ned i åldrar och dimensioner.
Det kräver att de lägsta tillåtna slutavverkningsåldrarna sänks efter hand.
Trots att den nya skogen kan vara både
gammal och ung på samma gång, eftersom
det sparas träd och hänsynsytor, riskerar
det att slå hårt mot biologisk mångfald, rekreation och rennäring. Nyligen sade
Skogsstyrelsen nej till sänkta slutavverkningsåldrar för Norrlands skogar. Vad
händer om man fortsätter att säga nej?
Andreas Eriksson är analytiker på
Skogsstyrelsen och har jobbat med den
senaste tillväxt- och avverkningsprogno-

Text: ELIN FRIES elin.fries@bitzer.se | SVERKER JOHANSSON sverker@bitzer.se

energieffektivare och
biprodukterna behövs
inte för brukens interna
energibehov. Så även om
fibertillgången är tajtare
finns det rum för nya
investeringar

FOTO HENRIK BJÖRNSSON

»Processerna blir

Men med tanke på Skogforsks
siffror – är inte ambitionen för
låg? Om skogsvårdspersonalen
inte stannar, så är väl skogsvården för billig – och kanske resultatet därefter?

FOTO HOLMEN

Trycket ökar på skogen

potential i avverkningsrester och det kan
tänkas att en snabbt allt billigare vindoch solenergi frigör bioenergi. Så det är
många rörliga delar i den här kalkylen,
säger Jaakko Jokinen.
Ökad import då? Eftersom den nordiska
skogsindustrin huvudsakligen är inriktad
på barrvirke så har vi inte möjlighet att
ersätta fibern med lövträd annat än på
marginalen.
– I realiteten är vi främst hänvisade
till virke från Östersjöregionen, men
självklart kan vi öka tillväxten i skogen,
konstaterar Jaakko Jokinen.

Magnus Lindén,
Södra Skog:
– Jag känner igen nivån på
siffrorna, men tycker inte att
de är jättelåga – även om de
kunde vara bättre. Vi eftersträvar 1800 huvudstammar
av barrträd efter röjningen
och eftersom resten – 25 procent av stammarna – är löv, så
är det godkänt.
– Vi har satsat hårt på bättre
föryngringar under de senaste
15 åren och lyckats bra med
det, trots att det är väldigt
svårt. Vi tappade en stor del av
förbättringen i och med den
torra sommaren 2018 som

FOTO SCA

Jokinen vid Pöyry Management Consulting. Men om de kapacitetsökningar och
nya bruk som planeras blir av, närmar vi
oss snabbt den svenska situationen.
Hans budskap är att en tajt fibermarknad kommer att balansera tillgång och
efterfrågan på flera olika sätt.
– Främst genom strukturrationalisering. Virket blir tillgängligt för de mest
värdeskapande produkterna, det är
naturligt. Processerna blir energieffektivare och biprodukterna behövs inte för
brukens interna energibehov. Så även om
fibertillgången är tajtare finns det rum
för nya investeringar.
– Dessutom finns en stor ointecknad

SKÖTSELCHEFERNA KOMMENTERAR

En anledning kan vara att skogsägarna
helt enkelt dragit ned på plantantalet och
räknat med att den naturliga föryngringen
ska fylla ut luckorna. Den taktiken har
uppenbarligen fungerat – trots de nedslående siffrorna har de flesta hyggena
godkända föryngringar.
– Självföryngringen är viktig för att det
ska bli en godkänd föryngring, konstaterar Fredrik Johansson.

FOTO SVERKER JOHANSSON

tidigare flöden. I Finland går skogssektorn en ny vår till mötes, bl.a. med hjälp
av kinesiska investerare.
– Under de senaste 10 - 15 åren har
betydligt mer industrikapacitet lagts
ned i Finland än i Sverige, säger Jaakko

FOTO JAN MASTNIK

Norges skogsindustri minskar trots försök att vitalisera sektorn och en växande
andel av virkesflödet når Sverige. Men
Baltikum vill investera i egen skogsindustri, liksom Ryssland – virket från
Ryssland har minskat till en fjärdedel av

Var fjärde planta är försvunnen tre år efter planteringen,
visar en ny landsomfattande inventering utförd av Skogforsk.
De höga avgångarna förbryllar forskarna, som nu letar efter
tänkbara orsaker.

FOTO JAN MASTNIK

”Skogen är slut!” konstaterade Holmens koncernchef
Henrik Sjölund lite drastiskt på branschens råvarukonferens Virkesforum i september. Mycket riktigt växer
industrikapaciteten snabbare än skogen runt Östersjön.
Slaget om barrskogsfibern har börjat – ändå finns det rum
för nya investeringar. Text och foto: SVERKER JOHANSSON sverker@bitzer.se

”Styrka att
så många aktörer
går ihop”
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”Skogen är slut!”

Daniel Forsberg,
Stora Enso Skog:

ringen och en för stor utmaning för planteringspersonalen, menar Olov Norgren.

– Vi planterar i huvudsak ett
trädslag per trakt, men sedan
sker en naturlig föryngring av
andra träd i beståndet. På
köptrakterna är vårt uppdrag
att vara rådgivare åt markägarna, och beslutet ligger hos
dem.

– men antalet bra planteringspunkter måste alltså öka
genom förbättrad markberedning och även antalet
plantor bör vara något högre.
– När det gäller ståndortsanpassningen är våra riktlinjer i planeringen att skilja ut
ståndorter över en hektar.
Men i praktiken blir det ofta
ett trädslag per trakt. Här
hoppas vi på bättre underlag
med högre upplösning där vi
kan koppla ihop skördardata
och markfuktighetskartorna
till ett praktiskt beslutstöd.

Du är inte rädd för att ni tappar
i produktion som en effekt av
storskaligheten i ståndortsanpassningen?

– Ambitionen är att hitta vägar
som kan öka värdena inom
miljöhänsyn, social hänsyn
och ekonomisk hänsyn. Så vi
tar med intresse del av nya rön
om vinster med till exempel
blandskog, både för produktionen och för riskspridning.
Vi har precis fått tillbaka skogen från Bergvik Skog och ser
över kompetensen, bemanningen och skötselstrategierna – en del i det är att vi satsar på kunskapsinhämtning
från skötselforskarna.
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Föryngringsresultaten
som chockade skogsbruket

På Skogssällskapet utför man årliga
inventeringar av planteringar.
Skogforsks larm om de dåliga föryngringarna känns igen från de egna
uppföljningsrapporterna.

Sveriges föryngringar ser
överlag bra ut – om man bara
ser till lagkraven. Den godkända andelen har visserligen minskat under de senaste
åren och ligger i dag på 86
procent, visar Skogsstyrelsens senaste återväxtuppföljning.
– På det stora hela är föryngringarna bra, men det
beror till viss del på att avgångar bland planterade
plantor ersätts med naturlig
föryngring – och i de fall vi
bedömer att de uppfyller villkoren för att utgöra huvudplanta, konstaterar Magnus
Martinsson på Skogsstyrelsen.

var fjärde planta borta
Så mycket som var fjärde
planterad planta tycks vara
försvunnen tre år efter planteringen, visade Skogforsks
senaste landsomfattande hyggesinventering.
I medeltal står
V
3 | 2021
bara 1 600 planterade plantor
per hektar kvar – och sedan

FOTO: JAN MASTNIK, ALFA SKOGSSERVICE

Text: Elin FriES, elin.fries@bitzer.se och SvErkEr JohanSSon, sverker@bitzer.se
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– Vi ser samma trender. Det är
inte så kul när man lägger
pengar och energi på förädlade plantor och det blir fel
från början, säger Karin
Fällman, hållbarhetschef vid
Skogssällskapet.
Som ett mindre företag är
Skogssällskapets tillgång till
data begränsad, och det är
närapå omöjligt att dra några
slutsatser. Nu, när åtta företag
går ihop med standardiserade
data till en gemensam databas, ritas kartan om.
– Projektet har ett väldigt
tydligt syfte. Och det är en
stor styrka att så många aktörer går ihop. Vi kommer
plocka ut egna resultat, men
förmodligen är resultatet på
uppföljningarna rätt lika
mellan aktörerna. Vi använder
ofta samma entreprenörer
och samma plantmaterial.
– Det här är inte bara en
inventering. Vi som är med får
också snabb återkoppling på
föryngringsresultaten och
bättre koll på vad vi bör ändra
på till nästa år. Men det dröjer
så klart ett tag innan vi får ett
mer övergripande facit, säger
Karin Fällman.

»Jag hoppas att pendeln
svänger och att
föryngringsfrågorna
lyfts igen.

«

väntar tuffa år med hårt viltbete och andra orsaker till
plantavgångar.
– Detta innebär att en betydande del av vinsten med förädlat plantmaterial går förlorad då en stor del av framtidens skogsbestånd bygger
på på självsådda plantor,
säger Mattias Berglund, forskare i skogsskötsel vid Skogforsk.

Förlorar förädlingsvärdet

Mattias Berglund, forskare i skogsskötsel vid Skogforsk.

Text och foto: Elin FriEs elin.fries@bitzer.se

För att nå en hög tillväxt spelar förädlade plantor en nyckelroll. Redan idag har förädlade plantor betydligt högre
tillväxt och överlevnad än de
naturligt föryngrade träden,
och skogsbruket räknar med
att tillväxtvinsten i framtiden

ligger runt 20–25 procent
högre än i den oförädlade skogen. För skogsbruket innebär
det årligen stora investeringar i förädlade plantor som
aldrig kommer ingå i den
framtida skogsgenerationen.

ring har inte varit ”hett” de
senaste decennierna. Andra
frågor, där det också saknats
kunskap, har fått gå före. Jag
hoppas att pendeln svänger
och att
L föryngringsfrågorna
lyfts igen.

Föryngringsfrågor i kalluften
Eva Stattin har tidigare forskat om föryngringsfrågor och
är nu föryngringsspecialist
för Stora Enso Skog. Hon välkomnar mer forskning om
föryngring.
– Trots att anläggning av ny
skog är grunden för skogsbrukandet och därför varit en
fråga för forskning under lång
tid, så finns det fortfarande
väldigt mycket som vi inte vet.
Forskning på skogsföryng-

Eva Stattin, föryngringsspecialist för
Stora Enso Skog.
LEdER håLLbAR uTVECKLING

– i teorin vet vi vad som funkar, men någonstans går det fel i praktiken. Det här
projektet är hands on, och vi kommer att
lära oss mycket under vägen, säger Karin
Fällman på skogssällskapet.
LEDER HÅLLBAR UTVECKLING
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Rotröta

Det är dyrt, och krångligt att stubbehandla mot rotröta. För entreprenören är det ett
rejält extra slit. Och för skogsägaren blir det dyrare. Men att stubbehandla alla gallringar
är en självklarhet på Sydved.
– Forskningen är tydlig – det hjälper, konstaterar Anders Ehrenström.

slår ut en femtedel
av tallplantorna

Uppemot var femte tallplanta på rotrötedrabbad mark riskerar att dö under de första
levnadsåren, visar en ny studie i Finland.
Det sätter skogsägarna i en knepig sits.
Text och foto: ElIn FrIEs elin.fries@bitzer.se

Rotröta kan ligga bakom oförklarligt dåliga resultat i våra
tallföryngringar, visar en
färsk finsk studie. Försöket
upprättades då ett tallbestånd
drabbats av rotröta och plantorna följdes i nio år. Till en
början såg de nya tallplantorna ut att klara sig från rotröteangrepp. Men efter fem år
hände något.
– Då började vi se de första
plantorna dö på grund av angrepp av rotröta, och därefter
accelererade avgångarna. När
försöket var klart hade 18 procent av plantorna dött till
följd av rotröteangrepp, säger
Tuula Piri, rotröteexpert vid
Natural Resources Institute
Finland (Luke).
I försöket planterades 3 000
plantor per hektar på en sandig
moränmark. Eller, som Tuula

”I Sverige talas det sällan om tallens rotröta,
och framför allt inte som en förklaring till
Mattias Berglund
misslyckade föryngringar.”

Piri uttrycker det – en typisk
tallmark. Försöket är nu avslutat, men Tuula Piri tittade
till det förra veckan:
– Vi kan se att smittan fortsätter sprida sig, säger hon.
Studien är den första att
undersöka hur tallplantor
reagerar på att planteras på
redan rotröteangripen jord.
Tuula Piri poängterar att
undersökningen är för liten
för att dra generella slutsatser.
Men den visar att ett smittat
bestånd fortsätter att påverka
nästa tallgeneration.
Att nära en femtedel av plantorna dött av rotröteangrepp
förvånade henne. Hur allvarligt infekterad rotröta är på
tall underskattas ofta, menar
hon. Än mer överraskande för
forskarna var att så många av
de infekterade tallplantorna
producerade sporer.
– Mer än hälften av plantorna producerade sporkroppar, det betyder att tillståndet
kommer förvärras ytterligare
när du röjer och gallrar i beståndet utan stubbehandling,
säger hon.

Sverige. Ett första steg är att
undersöka hur omfattande
problemet är här, säger han.
För skogsägaren med en
infekterad tallmark återstår få
alternativ. Man har tidigare
testat stubbrytning för att
avlägsna rötan, men det är dyrt
och resultatet varierar. Det
bedrivs också forskning på
SLU i samarbete med Skogforsk, för att få fram rotröteresistenta tallar, men det kommer dröja innan de är ute på
marknaden.
Här och nu menar Tuula
Piri istället att den största
chansen till en god föryngring
för finska skogsägare är natur-

lig föryngring av tall på drabbad tallmark.
– Det finns en genetisk
variation för hur mottagliga
tallarna är för rotröta, och
med ett stort uppslag av naturlig föryngring kan en del
klara sig, säger hon.
Hur utbrett problemet är i
Sverige är ännu inte känt.
– Helt klart intressant är att
dödligheten hos tallplantorna
är så pass hög. I Sverige talas
det sällan om tallens rotröta,
och framför allt inte som en
förklaring till misslyckade
föryngringar, konstaterar
Mattias Berglund.

I studien hade hälften av alla döda
plantor fruktkroppar. Det höga antalet kan innebära ett ökat fokus på
tallens rotröta i framtiden.
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På torra, typiska så kallade
tallmarker är det svårt att föryngra med något annat än tall.
På de här markerna riskerar
rotrötan att bli kronisk och
skadorna accelererar från
generation till generation.
De nya resultaten sätter
skogsägare i en knepig sits,
konstaterar Mattias Berglund,
rotröteexpert på Skogforsk.
– Vi vet inte hur läget ser ut i

Foto: Privat.

riskerar att bli kronisk

Uppemot en femtedel av alla tallplantor dog till följd av rotröta, visar en ny studie. Plantorna planterades efter en avverkning av vad som såg ut att vara ett lätt
rotröteinfekterat tallbestånd. I själva verket var många av tallarna infekterade.
– Det visar att även äldre bestånd kan vara allvarligt infekterade utan att visa
tydliga tecken på det, säger rotröteforskaren Tuula Piri som står bakom studien.
leder hållbar utveckling

”Lika
viktigt som
att använda
förädlat
material.”
Märker en attitydförändring.
– Det krävs ett stort engagemang för att få till en riktigt
bra stubbehandling som verkligen fyller sitt syfte. När jag
besöker våra maskinförare
idag ﬁnns det en stolthet över
jobbet de gör, säger Anders
Ehrenström vid Sydved som
förespråkar stubbehandling
även vid tallgallring.

Det var lite avigt. Så sammanfattar Anders Ehrenström på
Sydved entreprenörernas
attityd till hans mål om att bli
bäst i Sverige på att behandla
stubbarna i gallring. Flera var
skeptiska till om behandlingarna verkligen hjälpte.
– Jag brukar säga ”gör det
bara, tyck vad ni vill. Om ”rotröteprofessorn” Jonas Rönnberg, som ägnat hela sitt yrkesliv till att forska om rotröta,
säger att det fungerar får vi
lita på det. Och i dag är i stort
sett alla med på banan och
har samtidigt blivit väldigt engagerade i frågan.
– Vi har fått imponerande
resultat på våra uppföljningar, i dag har vi en täckLEDER HÅLLBAR UTVECKLING

ningsgrad på 95 procent.
Preparattillverkarna menar
att det räcker med 85 procents
täckning. Men vi jobbar för att
hela stubben ska vara täckt,
säger han.

En förändrad marknad
En bidragande orsak till Sydveds kraftsamling mot rotröta
kan sammanfattas med en
förändrad marknad. Vinteravverkningar har historiskt
varit ett säkert kort för att
undvika rotröta. Men massaoch pappersbruken kräver
sedan årtionden färskt gallringsvirke året om. Ledtiderna
är korta och leveranser sker
on-demand.
– För oss har lönsamma gall-

ringar varit i fokus sedan 80talet. Alla granbestånd stubbehandlas i gallring, under
den varmare halvan av året,
för att inte få in röta och bibehålla hög kvalitet.
Om huvuddelen av träden
redan är angripna av röta får
däremot pergamentbehandlingen vila.

Inte trolla bort rötan
– Det är som att sätta plåster
på ett infekterat sår, det blir
inte bättre. Om väl smittan sitter i rotsystemet hjälper inte
stubbehandling, konstaterar
Anders Ehrenström. Behandlingen fungerar bra för att
hindrar spridningen av rötsvamparna, men vi kan inte

trolla bort rötan som redan
fått fäste.
Han har länge varit en av
förespråkarna för att även
stubbehandla tallgallringarna.
De senaste åren har forskningsresultaten styrkt den
övertygelsen och snart kan
det bli standard hos Sydved.
– Allt annat känns fel.
I skogsbruket satsar vi på
bättre förädlingsmaterial för
bättre tillväxt, samtidigt gör
rotröteangrepp på tall att
man tappar uppemot tio procent i tillväxt. För att inte tala
om alla träd som dör. Arbetar
vi inte med att bromsa spridningen nu kommer det bli
värre senare, så ett engagemang i frågan är nödvändigt.
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Olika syn på
rotröta mellan
länderna

praktiska skogs»Det
bruket kan reducera
risken för rotröta
genom att planera
skogsbruksåtgärder
och stubbehandla.

«

Mattias Berglund

Så kunde
rotrötan växa
sig stor i
Sverige

Finland vill begränsa sommarröjningar för att stoppa
smitta av rotröta och stubbehandling är obligatorisk enligt
lag. I Sverige är stubbehandling på tall ovanligt. Hur kan två
skogsländers syn på rotröta skilja sig så mycket?
Text och foto: Elin FriES elin.fries@bitzer.se

I många länder ses rotröta på tall som ett
allvarligt hot mot skogarnas hälsa – och i
förlängningen mot skogsindustrins råvaruförsörjning. I Polen och Storbritannien
är stubbehandling av tall praxis – och i
vårt grannland Finland är stubbehandling av tall på riskområden ett lagkrav vid
både gallring och slutavverkning.

Tallens rotröta
Den privata skogsägaren i Finland är väl
medvetna om risken med rotröta, menar
Tuula Piri, som är forskare vid finska
LUKE och ofta får samtal från skogsägare
som vill ha rådgivning om stubbehandling.
– Rotröta på tall oroar lokala myndigheter och skogsägare i hög grad. När du
väl fått in infektion av rotröta i ett tallbestånd är det inte mycket du kan göra. Men
i dag känner många skogsägare i Finland
igen tecknen på infektion, säger hon.

Begränsa sommarröjningar
År 2010 observerades rotrötan så pass
långt norrut som i Karleby, vilket geografiskt är i jämnhöjd med Umeå. I dag är det
lag på att bekämpa rottickans spridning i
mellersta och södra Finland. Men myndigheter råder att stubbehandla gran över
hela rotrötans utbredningsområde, det
vill säga hela landet. För tallen rekommenderas det stubbehandling söder om
finska Lapplands län.
– Skogsbolagen och skogsägarna ser även
så pass allvarligt på hotet från rotrötan att
man har talat om att begränsa röjningar
under sommaren till lövträdsdominerande betånd. Skogsägare vill inte riskera
att få in röta i sina bestånd, säger hon.
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– I praktiken är det inte möjligt att helt
sluta sommarröjning, men vi försöker
minska dem i barrbestånd. Särskilt om
beståndet är friskt, det vill säga fritt från
rotröta.

Stora skillnader
I Sverige är läget annorlunda. Trots att
det är en av de mest kostsamma skadegörarna i svenskst skogsbruk finns det ingen
lag som reglerar stubbehandling. Samtidigt tror forskare att kostnaderna kommer öka i takt med ett varmare klimat.
Stubbehandling av gran sker ofta bara vid
gallringar, och tall är det nästan ingen
som behandlar.
– Det praktiska skogsbruket kan reducera risken för rotröta genom att planera
skogsbruksåtgärder och stubbehandla.
Ett problem i dag är dock att man inte på
ett enkelt och snabbt sätt kan känna till
hur mycket rotröta som finns i bestånden.
Med den kunskapen hade man till exempel kunnat skippa sista gallringen och
slutavverka tidigare om det finns rotröta
för att rädda hem virket, säger Mattias
Berglund.

”En stor apparat”
På Sveaskogs marker stubbehandlas
granbestånd med mer än 50 procent gran
vid gallring under sporspridningssäsong.
Ingen stubbehandling sker vid slutavverkning, även om företaget nu tittar på
möjligheten att stubbehandla även där.
Det är dock inte ”bara att göra” menar
Anna Stridsman, skogsvårdschef på
Sveaskog.
– Det är en stor insats att förse alla våra

Anna Stridsman, skogsvårdschef på Sveaskog.

att blanda
»Genom
tall, gran och björk

Förädlad björk som medicin mot rotrötedrabbad mark? Kraftiga angrepp av rotröta kan kräva drastiska åtgärder, som
trädslagsbyte. Självsådd björk har dock sällan varit ett alternativ för skogsägare.
– Lönsamheten har varit för dålig. Men i och med att intresset ökat för förädlad björk, och att den växer bättre,
kan det vara ett intressant alternativ, säger Mattias Berglund på Skogforsk.

skapar vi variation
och sprider riskerna.

«

Anna Stridsman

6 tips från Jonas Rönnberg:
lStåndortsanpassa föryngringen

lFriska bestånd avverkas vintertid

lBestånd med lite röta avverkas sommartid med stubbehandling

maskiner med nödvändig utrustning.
Men med tanke på klimatet kommer problemen med röta förmodligen inte bli
mindre, säger hon.
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lI starkt infekterade bestånd bör man fundera på en tidigarelagd slutavverkning
lStubbehandling bör ske vid gallring av såväl tall som gran
lStubbehandling i slutavverkning
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Efter decennier av avverkningar,
året om utan bekämpningsåtgärder, har rotticka etablerat sig
som en av de värsta skadegörarna i de svenska barrskogarna.
– I Riksskogstaxeringens data
ser vi att rotröteangreppen blivit
värre i och med att man börjar
med omfattande sommaravverkningar under 1970-talet. Stubbbehandlingen startades först i
mitten på 90-talet i Sverige och
sker ju inte överallt. Rottickorna
kom åt att sprida sig till nya och
åter nya bestånd under hela den
här perioden, säger Jonas Rönnberg, rotröteforskare vid SLU.
I Finland har man sett samma
trend med ökade problem efter
utebliven stubbehandling. Problemet med rotröta är dock inget
nytt.
– I Tyskland ﬁnns dokument
från 1700-talet om rotröta, men
jag har inte sett så gamla dokument från Sverige. Men det påtalades för mer än hundra år
sedan, säger Jonas Rönnberg.
På tall attackeras rötterna av
rotrötan, vilket minskar näringstillförseln och tillväxten. Uppemot tio procent av tillväxten
kan gå förlorad. Träd som blivit
angripna av röta kan sällan upptäckas enbart med hjälp av yttre
kännetecken, och för tall är det
nära omöjligt. När tallarna fälls
syns inte rötan i stubbskäret,
däremot kan man hitta fruktkroppar av rotticka.
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MÄTTEKNIK

finns inga bra sätt
»Det
att mäta fukthalterna

i massaved i dag och det
finns en enorm potential
i att kunna avgöra
råvarans färskhet.

«

Bättre
fuktmätning
med

mikrovågor
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Patrik Ottosson, vd för
Radarbolaget och Kari Hyll,
forskare vid Skogforsk
undersöker fukthalt i trä
och ﬂis.

LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

Dagens metoder för att mäta fukthalt i trä och flis
är resurskrävande. Skogforsk har deltagit i ett
utvecklingsprojekt med mikrovågsteknik för att
mäta fukt i trädbränsle till kraftvärmeverk, en
teknik som också har stor potential inom massaindustrin och vid sågverk.
Text: KaRin MOntgOMeRy | Foto: tOMaS gunnaRSSOn/Genusfotografen

Mikrovågsugnen sätter matens
vattenpartiklar i rörelse. Den nya
tekniken för fuktmätning i flis fungerar på samma sätt.
– De mikrovågor vi använder
liknar mikrovågsugnens, men de
är mycket svagare och har ungefär
samma styrka som mobiltelefonens strålning, säger Kari Hyll,
forskare vid Skogforsk som arbetar
i ett projekt för mätning av skogsbränsle med mikrovågor.
Mikrovågorna skickas mot trä
eller flis. Därefter mäts hur mycket
av de utsända mikrovågorna som
kommer tillbaka, eller hur snabbt
de har passerat. Eftersom mikrovågornas energi sätter vattenpartiklar i rörelse så ger tekniken
svar på hur mycket fukt materialet
innehåller.
Mätningen kan antingen göras
genom en sändare och en mottagare på varsin sida om virket, eller
genom att mikrovågorna studsar
mot materialet och tillbaka till
sändaren, så kallad radarmätning.
Kraftvärmeverken har kommit
längst med den här tekniken. Två
lösningar är nära kommersialisering.
– Många beröringsfria fukthaltsmätare känner bara av det som är
allra närmast provstickan, medan
mikrovågor kan skanna av en hel
låda, en skopa eller en lastbil.
Mätområdet är två till tre meter,
förklarar Kari Hyll.
I den ena lösningen har hjullastaren som flyttar flis försetts med
fukthaltsmätare i skopan. Den kan
mäta fukthalt med några procentenheters noggrannhet. Den andra
lösningen är en slags mätlåda, där
man kan göra referensmätningar
av fukthalter.
– I befintliga fuktmätningar
genom torkning och vägning tar
det över ett dygn att få reda på
fukthalten. Men med mikrovågor
tar det en sekund och den har noggrannhet på ungefär en procentenhet.

Flera energibolag är intresserade av tekniken, men den har
även potential inom trä- och massaindustrin.
– I ett uppföljande projekt kommer vi att titta vidare på hur vi dels
kan mäta hela virkeslass, dels förbättra mätningen av fruset virke,
säger Kari Hyll.
Under hösten tilldelades projektet forskningsmedel för att fortsätta utveckla mättekniken för
flislass och rundved. Kari Hyll
betonar att potentialen är särskilt
stor inom massaved.
– Det finns inga bra sätt att mäta
fukthalterna i massaved i dag och
det finns en enorm potential i att
kunna avgöra råvarans färskhet,
som till viss del kan göras genom
att mäta fukthalten.
Är tekniken dyr?

– Själva komponenterna är oftast
inte så dyra, men det beror på hur
avancerad utrustningen ska vara
och vilket objekt som ska mätas.
En lastbilsmätare blir mer komplicerad än en mätlåda.
Hur långt bort är en praktisk tilllämpning i skogsindustrin?

– Det beror på hur bra det vi redan
har gjort funkar i större skala,
men om allt går väl så kan det
handla om tre till fem år, menar
Kari Hyll.
– Men man måste ha respekt för
produktsteget. Tekniken ska
gärna vara typgodkänd eller ha
en bekräftad noggrannhet, säger
Patrik Ottosson, vd för Radarbolaget, som ansvarar för teknikutvecklingen i projektet tillsammans med Högskolan i Gävle.
– Det är vår ambition att ha ett
par produkter på marknaden
under 2022. Vi börjar kanske i
liten skala tillsammans med en
eller några få aktörer för att därefter växla upp försäljningen,
säger han.
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Skogforsk på
Världsutställningen i Dubai
Häng med på e digitalt seminarium om den autonoma
skogsföryngringsmaskinen Autoplant
Autoplant är e samverkansprojekt med nio parter som koordineras av Skogforsk
och har få finansiering från Vinnovas satsning Utmaningsdriven Innovation

Läs mer på www.swedeninnovationdays.se

