
� �

� �

� �

� �

� �

� �

LEDER�HÅLLBAR�UTVECKLING

L � �

� �

Nr 4  |  2022

Förarlös 
maskin lös!

Golden Logger 2022

”Vi började 
från scratch”

Biotoper
blir business?

Vision_NR_4_2022.qxp_SkogForsk  2022-12-14  13:50  Sida 1



Kvartalstidning från 
Skogforsk om forskning 

för framtidens skogsbruk.

ISSN 2000-8988

Ansvarig utgivare
Caroline Rothpfeffer
caroline.rothpfeffer

@skogforsk.se

Produktion
Sverker Johansson

Bitzer Productions AB 
070–3540977

sverker@bitzer.se

Redaktör
Elin Fries

Bitzer Productions AB
072-719 45 40 

elin.fries@bitzer.se

Art director
Jan Reinerstam

Pagarango

Prenumeration
Inger Karlsson

Tel: 070–366 99 55
inger.karlsson@skogforsk.se

Tryck
Gävle Offset AB

FSC®-märkt papper

Skogforsk
Uppsala Science Park

751 83 Uppsala
Tel. 018–18 85 00
Besök vår webb:

skogforsk.se

NR 4  |  2022

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

LEDER�HÅLLBAR�UTVECKLING

� �

� �

� �

� �

� �

� �

LEDER�HÅLLBAR�UTVECKLING

� �

� �

Nr 4  |  2022

Förarlös 
maskin lös!

Golden Logger 2022

”Vi började 
från scratch”

Biotoper
blir business?

       »Grundprincipen är att biokrediterna ska ge en extra
nytta. Additionaliteten är viktig för trovärdigheten. «

Martin Pilstjärna   |  SIDAN 15

FOtO: Sverker JOhanSSOn

2 |  Vision |  4  |  2022 leder hållbar utveckling

VISION |  INNEHÅLL

5 | Nytt verktyg visar visar risk för älgbete 

6 | Jakten på den perfekta kantzonen 

7 | Röntgen används för att rädda 
törskatevirke

8 | Autoplant – nu är den lös!

10 | Identifierar bestånd för KL-trä   

12 | Biobusiness: Skogens nya affär?

13 | Biokrediter: Kan man handla med 
biodiversitet?

15 | Arternas räddning – eller greenwashing? 

16 | Kolet blev till guld   

18 | Skogssektorn om biokrediterna

20 | Okända kulturlämningar hittas med AI 

20 | SCA vände skadetrenden

22 | Så går det för kulturlämningarna – nya siffror! 

24 | Vida testar smart app 

26 | Anton Wendell är Golden Logger! 

15

6

Denna trycksak är tryckt  
på FSC-certifierat papper.
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CHARLOTTE BENGTSSON   |   vd Skogforsk, Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut

VISION |  LEDARE

Banbrytande projekt 
blir verklighet

Charlotte Bengtsson, vd Fo
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Du har nu 2022 års sista nummer av vision i handen, eller kanske på skärmen.
I detta nummer kan du läsa om flera riktigt banbrytande projekt. Gemensamt för
dem är att de kräver riktigt skarpa forskare och praktiker som verkligen kan sin
sak. Men det behövs ännu en ingrediens, nämligen viljan att tillsammans driva
utvecklingen mot gemensamma mål. Några exempel:
Autoplant-projektet har kunnat demonstrera en självgående och smart plante-

ringsmaskin efter bara 1,5 års projekttid. Den nya tekniken kombinerar olika mål
som minimal markpåverkan, ekonomi och minskat klimatavtryck. 
Genom snabba framsteg inom digitala beslutsstöd ser vi nu en nedgång för skade-

nivåerna på forn- och kulturlämningar vid skogliga operationer. 
Möjligheten att redan i skogen, kunna välja rätt råvara till rätt industri för rätt

slutprodukt. Den visionen har många forskare haft länge. Nu är detta närmare
verklighet än någonsin. I ett samarbetsprojekt undersöks om det går att välja ut
det rätta virket till KL-trä (korslimmat trä) redan i skogen. Och resultaten ser 
lovande ut. 

Samhällsdiskussionen, eller debatten, om skogsbruket är fortsatt intensiv.
Hur påverkar den forskning som bedrivs av oss på Skogforsk? Det är troligtvis ett
forskningsprojekt i sig att svara på den frågan. Men, det mest påtagliga när intres-
set för skogsbruket ökar, är att det är ännu viktigare att kunna föra ut resultat till
olika målgrupper. Vi ska kunna kommunicera i vetenskapliga tidskrifter, med
den utvecklingsintresserade skogsägaren, med maskinföraren, med den nyfikna
journalisten och med politikern som kanske har sitt dagliga värv i Bryssel. På
Skogforsk jobbar vi hela tiden på att bli ännu bättre på att föra ut våra (och an-
dras!) forskningsresultat. 
Denna tidning är en av våra viktiga kanaler men vi har betydligt fler. Under

nästa år planerar vi för flera konferenser. Närmast i tid är Transport- och logistik-
konferensen den 7-8 februari i Uppsala. Vi smider också planer för nästa upplaga
av Skogforskdagarna framåt hösten 2023. I december 2022 genomförde vi Skog-
forsks första seminarium i riksdagen med temat ”Lövskog – ett värdefullt alterna-
tiv i skogsbruket”. Löv kan ju vara ett komplement till gran efter fortsatt höga ni-
våer av barkborreskador. 

Under första halvåret 2023 kommer Sverige att vara ordförandeland i EU. Jag
är säker på att skogen kommer att diskuteras intensivt även då. Och det är min
förhoppning att det under de möten som anordnas här i Sverige kommer att er-
bjudas möjlighet att se hur skogsbruket bedrivs på riktigt i vårt avlånga land.
Fram till dess har du chansen att läsa på om det nyaste på vår Kunskapsbank på
www.skogforsk.se. Dessa artiklar passar bra att fördjupa sig i efter en härlig
skogspromenad under jul- och nyårshelgen.
Vi på Skogforsk önskar alla läsare av Vision ett riktigt gott och innehållsrikt

2023!

Vision_NR_4_2022.qxp_SkogForsk  2022-12-14  13:52  Sida 3



4 |  Vision |  4  |  2022 leder hållBar utveckling

VISION |  NYHETER

Nyhetsredaktör: ELIN FRIES | elin.fries@bitzer.se

Johan Sonesson är processle-
dare för Skogens samhälls-
nyttor vid Skogforsk, en tvär-
vetenskaplig verksamhet som
inbegriper forskning, synte-
ser och kommunikation. 
Som seniorforskare bedri-

ver han även egen forskning.
Numera kan han också titu-
lera sig som ledamot i Kungl.
Skogs- och Lantbruksakade-
mien KSLA. 
Johan Sonesson har redan

varit med i flera KSLA-sam-
manhang. Dels har han varit

inbjuden som talare till
olika seminarier, dels
har han haft ett upp-
drag som sekreterare 
i en av KSLA:s kommit-
téer.
– Så lite inblick i hur akade-

min fungerar har jag. Jag tror
att min relativt breda och till-
lämpade profil och min veten-
skapliga grund kan ge värde-
fulla bidrag till akademins 
arbete framöver, säger han.
Johan Sonesson har arbetat

på Skogforsk sedan 1995.

– I början höll jag på
med skogsträdsföräd-
ling och inom det om-
rådet doktorerade jag
2000. Med tiden har
jag utökat mina äm-

nesområden. Ett tag var det
mycket om utveckling av
skogsbruksplaner, Heureka-
programmet och datafångst-
frågor. De senaste 10 åren 
har jag ägnat allt mer tid åt
skogsskötsel och ekosystem-
tjänster.

Genom att klicka på kartan
ges den bedömda risken för
viltbete och generella skötsel-
råd för den valda platsen.Be-
roende på risk får använda-
ren olika skötselrekommenda-
tioner. 
– Det är ett antal viltanpas-

sade metoder för skogssköt-

sel, i första hand inom föryng-
ring och röjning, säger Fred-
rik Johansson på Skogforsk.
Verktyget tar hänsyn till

andel olika trädslag, andelen
av skogen som förväntas vara
inom älgbeteshöjd, skattad
vilttäthet samt den nationella
älgbetesinventeringen, ÄBIN.

Nytt verktyg visar risken 
för betesskador

– Tillgången på foder är ett trögt
system och råden är inriktade på
att förändra fodertillgången på
sikt, säger Skogforsks Fredrik 
Johansson som har utvecklat ett
verktyg som beskriver förväntad
viltskaderisk.

KontaKt:
Fredrik Johansson
fredrik.johansson@skogforsk.se
070–911 87 69
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Scanna QR-
koden för att
testa verktyget på
skogskunskap.se

Johan Sonesson ny ledamot i KSLA
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– Det känns mycket glädjande och är
en riktig bekräftelsekick! KSLA är en
bra plattform för att träffa människor
inom olika delar av skogssektorn. En
möjlighet att utveckla och bredda mitt
nätverk både inom och utanför fors-
karsamhället, säger Johan Sonesson.
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Odlingsarealen av poppel för-
väntas öka i jakten på mer fos-
silfri energi. Därför behövs
fler snabbväxande och resi-
stenta popplar. Nu startar
Skogforsk arbetet att hitta lo-
vande kloner. 
Användningen av biomassa
till energiproduktion ska öka
för att uppnå regeringsmålet
om 100 procent fossilfritt till
2045. Snabbväxande popplar
kan då spela en viktig roll. 
– Men trots att potentialen

finns är landets planteringar
inte så många till antalet. En
anledning är att det finns så få
bra poppelkloner, säger Mat-
eusz Liziniewicz, forskare vid
Skogforsk. 
Ett stort problem är käns-

ligheten för svamp- och bak-
teriesjukdomar, som kan leda
till sämre tillväxt eller av-
gångar. För att hitta fler pop-
pelkloner som växer bra och
är resistenta mot sjukdomar
har Skogforsk etablerat tre
nya odlingsförsök.
–  Klonerna kommer från

korsningar mellan poppel-
arterna P. trichocarpaoch 

P. maximowiczii.Detta är
samma som i klonen OP42,
som är den mest använda i
södra Sverige, säger Mateusz
Liziniewicz. 
Femton plantor per klon

planterades på tre platser
med det långsiktiga målet att
välja ut välproducerande och
resistenta kloner för använd-
ning i södra Sverige. Urvalet
kommer att göras efter 12 år,
medan förval kan göras redan
efter sex år. 

Svenska kyrkans
prästlönetillgångar,
PLT, som också är in-

tressenter i Skogforsk, har
producerat en dokumentär-
film om sitt skogsbruk. Filmen
används för att kommunicera
utmaningar och möjligheter
inför den utredning om kyr-
kans skogsbruk som just nu
genomförs.
Skogforsks Johan Sonesson

medverkar i egenskap av sköt-
selexpert och data från Rolf
Björhedens klimatutredning
åt PLT används i filmen. Det är
Bitzer Productions AB som
har producerat ”Kyrkan och
skogen – virke, värderingar
och vägval”.

Poppelpotential 
vid energikris

Om sex år kommer de preliminära resultaten för hur de nya poppelklonerna
producerar. 
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Skogforskare i ny 
skogsdokumentär

Se filmen här!

Läs mer: Arbetsrapport 1133–2022 
KontaKt: Mateusz liziniewicz
mateusz.liziniewicz@skogforsk.se
070–999 87 06

  

Skogforsk har genomfört en
gensekvensering av landets
tall- och granfröplantager. De
uppvisar en hög genetisk di-
versitet och låg grad av inavel,
cirka 3 procent. Det är samma
nivå som i oförädlat bestånds-
material.

KontaKt: David Hall
david.hall@skogforsk.se
072–961 71 07

Hög genetisk mångfald 
hos förädlade plantor

Fo
to

:E
li

n
Fr

iE
s/

B
it

zE
r

Läs mer i den 
vetenskapliga 
artikeln!
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Nyhetsredaktör: ELIN FRIES | elin.fries@bitzer.se

Skogforsk fortsätter att 
studera hur man kan skapa
mer funktionella kantzoner.
Under 2022 anlades sex för-
sök med olika gallringsregi-
mer längs vattendrag.
Fyra olika gallringsregimer

testas i projektet: ingen gall-
ring, normal gallring, hårdare
gallring av barrträd samt att
alla barrträd gallras bort.
– Målet är att öka kunska-

pen om hur olika gallrings-
styrkor påverkar mark-, busk-
och trädvegetation. Vi skapar
också förutsättningar för fort-
satt uppföljning under de
kommande 20–30 åren för att
belysa långsiktiga effekter,
säger Eva Ring som leder pro-
jektet.
– Det kan finnas konflikter

mellan olika funktioner som
en kantzon kan ha. En orörd
kantzon för fri utveckling
leder till minskad lövandel
men stora mängder grov död
ved. Motsatsen gäller för löv-
gynnande gallring: mindre
död ved men mer lövträd.
Både förekomsten av död ved
och lövträd är viktiga – både
för vattendraget och för flora
och fauna i kantzonen, säger
Johan Sonesson som deltar i
projektet. 
Projektet finansieras av

Skogssällskapet och Formas
och pågår under 2021–2025.

Följ arbetet här 

Hur ska man 
gallra kantzoner
mot vatten? 

Skogforskaren Michael Krook hjälper skördaren vid ett av gallringsförsöken
som alla ligger intill någon typ av vattendrag.

Pågående
projekt
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Björk växter bättre än man tidigare trott. Enligt en studie från
Skogforsk producerar björk på normal skogsmark i södra och
mellersta Sverige 6,5–10,5 m3per hektar och år. 

10,5 m3

CT-skannern vid Luleå tekniska universitet, med törskateskadade stockar
i bakgrunden.

Andelen törskateskadat tim-
mer väntas öka i framtiden,
inte minst i norra Sverige.
Därför har forskaren Kari
Hyll med kollegor på Skog-
forsk undersökt hur virkes-
värden kan räddas med hjälp
av röntgenbaserade dator-
tomografi (CT-skanning). 

Automatiska algoritmer
– De tekniska förutsättning-
arna för att detektera de inre
skadorna av törskate med CT-
skanning är goda. Nästa steg
är att utveckla automatiska 
algoritmer för att detektera
och beräkna  skadan, säger
Kari Hyll.
– Skanningen hade vissa

problem att skilja törved i

Törskate hittas 
med CT-skanning

splintveden från opåverkad
kärnved. Men det  tycks inte
innebära att vi missar ska-
dorna.

Läs mer: 
Arbetsrapport 1126–2022 
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3 500 mil BK4-väg 
Allt fler vägsträckor klassas nu för riktigt tunga fordon, vilket
möjliggör lägre bränsleförbrukning och därmed mindre utsläpp
för samma transportarbete. Sedan 2018 har 34 procent av det
tunga vägnätet (BK1 och tyngre) klassats om till BK4, som medger
bruttovikter upp till 74 ton. Målsättningen är att upplåta hela
BK1-vägnätet för BK4 vilket skulle kosta omkring 24,5 miljarder
enligt Trafikverket. Även delar av det kommunala vägnätet behö-
ver uppgraderas. Hittills är drygt 40 procent av skogsbrukets
behov av kommunala vägar täckt.

KontaKt: henrik von hofsten
henrik.vonhofsten@skogforsk.se
070–528 85 51

Läs mer om Bk4-väg-
nätets tillväxt här: 

Det är allmänt vedertaget att
granen efter den senaste isti-
den vandrade in i Sverige
både från norr och söder. 
Granar från norra Ryssland
kom in i norr och granar från
främst Baltikum kom in i
söder. Slutligen möttes de
bägge grupperna i Mellan-
sverige. 
Genom att använda geno-

miska data från tusentals träd
tillhörande Skogforsks föräd-
lingsprogram har forskare
från Skogforsk, Sveriges

lantbruksuniversitet och
Uppsala universitet nu visat
att granar från södra Sverige
är genetiskt åtskilda från de
som finns längre norrut.
–  Intressant nog överlappar

denna gräns, eller kontaktzon,
nästan precis gränsen för de
två klimatiska zoner som
finns i Sverige. Vi visade också
att den här kontaktzonen ak-
tivt bibehålls genom naturligt
urval, så att granar som flyt-
tats över gränsen in i den
andra klimatzonen klarar sig

sämre, säger forskaren Mats
Berlin vid Skogforsk. 
Resultaten i den här studien

väntas ha stor betydelse för
hur man ska definiera och
dela upp förädlingspopula-
tionerna för gran. De påver-
kar också hur genomiska 
data som samlats in under de
senaste årtiondena ska inklu-
deras i Skogforsks förädlings-
program för att vidareutveckla
förädlingsmetoder och strate-
gier.

Nya forskningsrön visar att
klimat och invandringshistoria
skapat två åtskilda grupper 
av gran. 

Granens istidsflytt 
fortfarande aktuell  

Läs mer om upptäckterna i den
vetenskapliga artikeln: Tearing
apart the joint effect of demog-
raphy and natural selection in the
birth of a contact zone. 

KontaKt: Mats Berlin
mats.berlin@skogforsk.se
072–745 56 78
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AUTOPLANT

Ute på hygget brummar en maskin utan
hytt. Med jämna mellanrum förs aggrega-
tet till maskinens front och förser sig med
en planta. 
Kranen går ut till en lämplig plante-

ringspunkt, aggregatet ställs ned och bor-
rar i marken. Plantan sätts. Jorden trycks
till. Cykeln upprepas.
Det går oerhört långsamt. Men det vore

konstigt annars. Delsystemen i arbetscy-
keln är helt automatiserade och det här är
första gången allt sker autonomt i plante-
ringscykeln.

”Helt fantastiskt”
– Det är helt fantastiskt att vi tagit oss hit
på bara ett och ett halvt år, konstaterar
Linnea Hansson, som är Autoplants pro-
jektledare.
Under hösten samlades alla medver-

kande forskare och intressenter i projek-

tet för en kombinerad test och demon-
stration utanför Bräcke.
– Vi har kommit väldigt långt med in-

tegrationen, säger Linnea Hansson. Leve-
ransen av dellösningarna har varit över
all förväntan, och den enda del som vi
inte hann integrera är den lokala körpla-
neringen –när maskinen väjer för hinder
–men den har vi å andra sidan fälttestat
på vår självgående skotare XT-28 utanför
Uppsala.

Gnistrande kreativitet
– Det har verkligen gnistrat av kreativitet
kring ingenjörerna. Dessutom har vi kom-
mit långt i arbetet med att nå de samhälls-
mål som vi utlovat. Dels miljöutmaningen,
där vi kunnat sänka markstörningen från
50 till endast två procent. Dels arbetsmil-
jön, som med stor sannolikhet blir bättre
än att sitta och skumpa i en hytt. 

Nu är den lös!

Anna Wallner jobbar på Södra, huvud-
sakligen med skogsägareföreningens
egen plantmaskin ”BraSatt”. I Autoplant
har hon lett arbetspaketet ”System-
analys” – där de  simuleringsmässigt ska-
lat upp försöket, trots begränsade data.
Här finns allt från personalbehov, flytt-
kostnader och teknisk utnyttjandegrad
till plantlogistik – hur plantorna ska för-
packas och hanteras i hela kedjan mellan
plantskola och planterad planta.
– En viktig del har varit att kvantifiera

hur stor del människan har  i Autoplant,
berättar Anna Wallner. Det finns väldigt
mycket som en maskin kan behöva hjälp
med: främst logistik, planering, plant-
skötsel och brandrisk. 
En workshop, där man diskuterade de

olika delarna i processkedjan och alla
möjliga praktiska situationer spaltades
upp, slutade i en grov maskinkalkyl med
tillhörande känslighetsanalys.
– De viktigaste parametrarna har givits

olika spann. Vad kostar maskinen: 2,5

miljoner, fem miljoner eller 7,5 miljoner?
Hur många dagar om året rullar maski-
nen? Hur stor del av priset för en plante-
rad planta består av personalkostnader –
hur slår skiftgång, lönenivåer och hur
många maskiner kan en ”maskinherde”
hantera?
– Dessutom tvingar analysen oss att

prioritera i den fortsatta utvecklingen. Är
teknisk utnyttjandegrad väldigt viktigt?
Då måste maskinen vara robust, felsö-
kande och kanske självreparerande. Men
ger investeringskostnaden störst utslag
måste maskinen vara väldigt billig. 

Och vad väger tyngst?
– Vissa mål är i alla fall självklara: maski-
nen skapar nytta först när den sätter god-
kända plantor och har hög produktivitet.
Sedan har vi arbetskostnaderna: om en
herde kan sköta två eller tre maskiner så
är det förstås en stor vinst, och det styrs
av hur autonoma maskinerna är.

Hon konkretiserar framtiden

Autonom markberedning och plantering har testats för första gången i projektet Autoplant. 
En snabb och lyckad utvecklingsprocess har nått ännu ett delmål. Vad händer nu? 
vision tar tempen på det banbrytande innovationsprojektet.
Text: SVERKER JOHANSSON/Bitzer
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I Autoplants projektgrupp ingår forsk-
ningsutövare (Skogforsk, LTU och
KTH), brukare (SCA, Södra, Sveaskog
och Holmen) och tillverkare (Bracke
Forest och Skogstekniska klustret).
Vinnova har bidragit med 10 miljoner
kronor och projektparterna har medfi-
nansierat med samma belopp. Om ut-
fallet blir lyckat kan bidrag sökas till
steg 3 där en färdig produkt ska tas
fram och kommersialiseras. 

Anna Wallner,
Södra Skogsägarna. 

Linnea Hansson leder projektet.
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Logiskt sett bör också en maskin på
cirka tio ton kunna ge betydligt lägre kli-
matavtryck. Men huvudspåret i klimatut-
maningen och det som verkligen räknas i
skogsbranschen – att kunna etablera 
skogen effektivare – återstår att bevisa.
Räcker den försiktiga markberedningen
för att ge plantorna en högre överlevnad
och tillväxt? 
Det är viktiga frågor som kommer mer i

fokus i det fortsatta arbetet. Steg 2 avslu-
tas i februari men det finns möjlighet att
söka mer pengar från Vinnova till steg 3. 
– De sista månaderna jobbar vi med att

vetenskapligt beskriva våra framsteg,
medan Bracke fortsätter att jobba med sin
hårdvara: själva aggregatet och dess
plantmatning, säger Linnea Hansson.
Sedan håller vi tummarna för fortsätt-
ningen – att det blir ett sista steg där vi rör
oss från proof of concept till en prototyp.

Tidig morgon på en ny trakt. Jag lastar
av den första maskinen, tankar och gör en
säkerhetskontroll – alla sensorer verkar
funka, så nu klarar sig maskinen bra idag.
Sedan lastar jag på de första 1 500 plan-
torna med kranen.

Hjular in de 300 meterna till objektet och
planerar upp trakten genom att uppdatera
navigeringssystemet med avvikelser från ter-
rängmodellen. Det ligger en hel del kullblåsta
träd längs ena kanten.

Sedan startar jag maskinen och den börjar
plantera. Jag går inledningsvis med och kol-
lar att resultatet ser bra ut, det brukar vara
någon inställning som måste göras för att
matcha objektets markförutsättningar.

Jag startar upp de andra två maskinerna
på samma sätt. Käkar lunch, kör ut med
fyrhjulingen och fyller på plantor. Får två
larm – plantmatningen kör ihop sig på ”Loke”.
Fixar det innan det är dags att lämna över till
kollegan. Ringer en reparatör för 
att få ordning på ”Loke” till i morgon.

»

«

En maskinherdes dagbok

Autoplant – för första
gången sitter alla 
delsystem på LTUs auto-
noma forskningsplatt-
form, men det är inte så
här en framtida plante-
ringsmaskin ska se ut.

»Det har verkligen
gnistrat av kreativitet
kring ingenjörerna. 
Dessutom har vi kom-
mit långt i arbetet med
att nå de samhällsmål
som vi utlovat.«
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VIRKESFÖRSÖRJNING

Södra har nyligen invigt en ny
fabrik för produktion av bygg-
element baserat på korslim-
made paneler, så kallat KL-
trä. Men tekniken är ny – och
kräver större krav på effektiv
sågning.

Ska�minska�kvalitetsförlusten
– Först när virket är torkat och
färdigt vet vi vilka brädor och
plankor som är lämpliga till
KL-trä. Vi vill minimera för-
lusten som kan bli av virke
som inte håller kvaliteten,
säger Tinh Sjökvist vid Södra
Innovation.

På sågverken torkas virket
vanligen ned till 18 procent
efter försågning, men för att
KL-panelerna ska kunna lim-
mas måste virket torkas till 12
procent innan det hållfast-
hetssorteras för att avgöra om
det passar till KL-produktion.
De bitar som inte klarar kra-
ven för KL-trä flisas istället
och blir till pappersmassa
eller bränsle. 

Ska�väljas�redan�i�skogen
– Vi vill se om man tidigt i vär-
dekedjan kan välja ut det rätta
virket till KL-trä – alltså redan
ute i skogen, säger Maria
Nordström på Skogforsk. 

I projektet har Skogforsk
ansvarat för att undersöka
hur en modell för att beräkna
hållfastheten på virke från
olika avverkningar med hjälp

av skördardata och åldersin-
formation fungerar med
skarpa data från Södra. Be-
räkningarna görs för varje en-
skild stock, men på stocknivå
är osäkerheten relativt stor.
Istället fokuserar samarbets-
projektet på anrikning – att
avgöra om timret från ett 
bestånd generellt är lämpligt
för KL-produktion eller inte. 

Tillämpbar�i�större�skala�
– Det ser lovande ut att förutse
hållfastheten! Både våra be-
räkningar och mätningar
pekar på att de yngre, snabb-
växande objekten har lägre
hållfasthet än de äldre, mer
långsamväxande bestånden.
Det är enligt förväntan, och
ett steg mot visionen att i för-

väg kunna identifiera lämp-
liga bestånd, säger Maria
Nordström.

Modellen fungerar alltså.
Nästa steg blir att undersöka
hur Södra ska tillämpa model-
len i större skala för att und-
vika värdeförluster i kedjan. 

Felaktig�ålder�ett�problem�
– Trädens ålder är viktiga in-

data till modellen, men i dags-
läget saknas ofta den infor-
mationen eller också stämmer
den dåligt. Det är viktigt att
lösa det för att komma vidare,
säger Tinh Sjökvist. Vi måste i
så fall också få till en process
inne på sågverket där vi kan
hålla isär virket från KL-be-
stånden. Det blir en utmaning
i sig.

Korslimmat trä har revolutionerat träbyg-
gandet, men kravet på virkeskvaliteten skil-
jer sig från traditionella sågade trävaror. I ett
nytt samarbete mellan Södra och Skogforsk
undersöks hur skördardata kan bidra till ett
mer effektivt utnyttjande av råvaran från
skogen. Text: ElIN�FrIES, elin.fries@bitzer.se

Södra och Skogforsk jagar spillet:

Kan lämpligt KL-trä 
identifieras i skogen?

–�Om�vi�i�framtiden�vill�utnyttja�mate-
rialet�bättre�måste�vi�kunna�hålla�isär
virket�från�ett�enskilt�bestånd,�säger
Tinh�Sjökvist�på�Södra�Innovation.
Det�blir�en�utmaning�i�sig.
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– Det�krävs�att�vi�samlar�in�och�beräk-
nar�relevant�information�om�skogen,
kan�styra�logistiken�och�har�rätt�
beställning�från�industrin,�säger
Maria�Nordström�vid�Skogforsk.�
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Skördardata i form av produktionsfiler samlades in från 12 
avverkningsobjekt och årsringarna räknades på ett urval av
rotstockar för att fastställa trädens ålder.  Vid inmätning vid
sågen i Mönsterås röntgades virket vid ordinarie mätning och
sågades upp. Centrumutbyten och sidobrädor hölls separe-
rade efter försågningen. Slutligen hållfasthetssorterades vir-
ket. Mätdata från sågen kunde sedan jämföras med de beräk-
nade värdena för att undersöka hur väl modellen fungerar.

Studiens upplägg

»Genom att redan i skogen
kartlägga de skördade
trädens kvaliteter kan rätt
rätt del av trädet använ-
das till rätt produkter i 
industrin.«

Foto: Joel Dittmer/S
ÖDrA SKoGSÄGArNA
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Bio-business 
– nu provtrycks de nya skogsaffärerna

Vår existens är beroende av fungerande ekosystem. Det finns inget företag som inte direkt
eller indirekt påverkar den biologiska mångfalden. Men statens medel för att skydda naturen
sinar medan behoven växer. Är privata finansiärer räddningen? Häng med, för nu går det fort!

Text och foto: Elin FriES och SvErKEr JohanSSon, Bitzer

Många skogsägare 
jobbar redan idag med
restaurering av sina
skogar på ideell basis.
Kommer de att få be-
talt i framtiden? Skogs-
ägaren Martin 
Eneling i Sunne katar
gamla tallar i anslut-
ning till ett blivande
biotopskydd.

12 |  Vision | 4  |  2022 LEDER HÅLLBAR UTVECKLING
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– Är det okej att naturskyddet
finansieras av privata intres-
sen? Idén är provocerande
för några. Men ute i världen
finns redan sådana mark-
nadslösningar, konstaterar
Aleksandra Holmlund, som
doktorerar vid SLU om nya
finansieringsmodeller för en
rikare biologisk mångfald.

Testa marknaden – och mäta effekterna
Hennes projekt Biokrediter går ut på att
testa den nya marknaden i praktiken –
och mäta effekterna. Näringslivet finan-
sierar naturvårdsåtgärder, paketerade
som biokrediter. Konceptet påminner om
handeln med utsläppsrätter. 

– Det behövs omfattande naturvår-
dande åtgärder för att vända den negativa
utvecklingen, och det kräver stora resur-
ser. I Sverige finansieras det mesta med
skattemedel. Men när pengarna inte
räcker måste man fundera över alternati-
ven, fortsätter hon. 

Biokrediterna är fortfarande på ritbor-
det, men Aleksandra Holmlund tar av-
stamp i hur biokrediternas storasyskon –
kolkrediterna – växt fram.

– Lärdomen från den frivilliga kolkre-
ditmarknaden är att man inledningsvis
måste utveckla ett ramverk, för att få en
bred acceptans kring vad som är en bra
kredit. Det bör också finnas en veten-
skaplig granskning av metoderna man
använder, säger Aleksandra Holmlund.  

Till skillnad från kolkreditmarknaden
ger biokreditmarknaden en lokal påver-
kan. En annan skillnad är att det är enk-
lare att mäta kolinbindning  än att mäta

biologisk mångfald. För Alexandra är för-
troendet för marknaden och betalnings-
viljan knäckfrågorna för om det blir en
marknad eller inte.  

– En utmaning är hur man ska paketera
åtgärden till en kredit som känns menings-
full att betala för. Om effekten blir för
liten eller kostnaden för hög blir det ju
ingen marknad, säger hon.

Ett huvudargument är att staten inte kan 
finansiera  allt de vill skydda. Varför 
inte samarbeta med dem i första hand, 
dessutom med kvalitetssäkrade processer
på plats?
– Det är naturligtvis viktigt att rätt åtgär-
der görs på rätt plats. Jag har bara tagit
fram en metod. Det räcker inte för att en
marknad ska uppstå, så det vore bra om
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen är
med i processen att skapa en svensk stan-
dard.

Kan man inte få samma resultat om man
sätter större tryck på befintliga system som
FSC och PEFC? 
– Jag tror det finns synergier. En biokredit
är en produkt som går att sälja medan
skogscertifieringarna garanterar det ut-
hålliga skogsbruk som idag är en förut-
sättning för att sälja virke. Låt säga att
man är FSC-certifierad men även vill
skapa biokrediter på sin mark. Då kan det
vara lämpligt att i samband med certifie-
ringen även certifiera biokrediterna.

– Börsnoterade bolag granskas ständigt
av marknaden. Ännu behöver man inte re-
dogöra för sina avtryck på den biologiska
mångfalden – men det är på gång.

Från 2023 måste företagen enligt EU:s
föreslagna taxonomiförordning rappor-
tera sina biologiska fotavtryck. Många fö-
retag jobbar redan med sina utsläpp och
trenden är att även påverkan på biologisk
mångfald mäts. Det är betydligt svårare

att minska den indirekta påverkan som
sker i den del av företagens värdekedja
som man inte själv äger eller kontrollerar.
För de flesta företag är det här som det
mesta av all påverkan sker. Därför vill
man balansera upp sin påverkan med
biokrediter.

– Sådana krav skulle alltså kunna
öppna för att bidra till positiva netto-
effekter för den biologiska mångfalden,
säger Aleksandra Holmlund. 

– Skogsägandet har stora potentialer. Även kol-
bindning och biodiversitet kan ingå i skogsägarnas
kassaflöde, säger Aleksandra Holmlund, vd för
Omorica AB (Nature Based Solutions) och dokto-
rand vid SLU.   
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LRF ser positivt på möjlig-
heten för skogsägare att få
betalt för sina naturvårdsin-
satser. Men ett nytt EU-
förslag oroar. 

Gunnar Lindén på LRF ser 
biodiversitetskrediter som ett
komplement till certifiering. 

– Certifieringen är viktig, men
den ersätter inte skogsägaren
fullt ut. Alla skogsägare är inte
certifierade, samtidigt tar vissa
större hänsyn än de är certifie-
rade för. Det finns också situa-

tioner där skogsägare inte kan
bruka skogen, till exempel då 
skogen blir klassad som nyckel-
biotop, säger han. 

Ser ni några risker för skogs-
ägarna att teckna biodiversitets-
krediter? 
– Inte så länge det bygger på fri-
villiga avtal och att skogsbruket
under det tidsbegränsade 
avtalet fortfarande klassas som
”pågående markanvändning”. 
Vi har en stark äganderätt i Sverige.
Om staten sedan inte tillåter dig att

bruka skogen ska du ersättas av
staten, säger Gunnar Lindén. 

Snarare ser Gunnar Lindén
hinder på EU-nivå. EU-kommis-
sionen har bland annat presente-
rat ett förslag till förordning om
restaurering av natur. Ett av för-
slagets mål är att restaurera 20
procent av land och hav till 2030,
och alla ekosystem i behov av 
restaurering till 2050. 

– Biokreditmarknaden rör ofta
samma typ av åtgärder som EU-
kommissionen nu föreslår ska bli
lag. Det kommer inte finnas något

intresse att köpa krediter för något
som ändå måste genomföras 
enligt lag. Förordningsförslaget
skulle därför i många avseenden
omöjliggöra en marknadsbaserad
modell för biodiversitetskrediter.

LRF: Kanske ändå måste göras

Gunnar Lindén, LRF

»Det behövs mycket
naturvårdande 
åtgärder för att
vända den negativa
utvecklingen, och
det kräver stora 
resurser. «
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– Det här är ett väldigt fint skogsområde,
säger Mats Karlsson som är skötselchef på
Orsa Besparingsskog, och cirklar med fing-
ret ovanför tjärnen Oravalampi – Ekorr-
tjärn – nordost om Noppikoski. Här ligger
alla bestånd som ingår i SLU:s projekt.
Han pekar vidare på skärmen och visar

de tre skogsbestånd som med rätt skötsel
ska generera högre naturvärden – och
pengar. Bestånden kvalar in under de tre
projektmetoderna A–C(se faktaruta).
Bestånd A är ett litet bestånd med gam-

mal gran och tall – och höga naturvärden
som motsvarar nyckelbiotopsnivån – där
tallarna ska befrias från de uppväxande
granarnas beskuggning. En och annan
stam ska också fällas för att skapa mer
död ved.

Varför inte registrerade nyckelbiotoper?
Men det är en sak Mats Karlsson undrar
över.
– I metod A får vi inte jobba med regist-

rerade nyckelbiotoper. Många av dem be-
höver skötsel för att säkerställa naturvär-
dena. Och det är ingen skillnad mot ett
sådant här objekt, som är en oregistrerad
nyckelbiotop. Jag har svårt att förstå var-
för det är så, det borde ge samma nytta.
Några hundra meter längre bort ligger

bestånd B – ett yngre tallbestånd med
stort inslag av 200-åriga tallar. Här ska
både de yngre och de äldre tallarna katas,

alltså delvis barkflängas, för att utveckla
konserverande fetved och kunna bli rik-
tigt gamla. Det här är viktiga substrat som
inte längre skapas naturligt i dagens pro-
duktionsskogar.

”Vi får se vad det ger!”
Mats Karlsson kikar i sina dokument.
– Det blir nog bäst med motorsåg och

barkspade. Jag räknar med en arbetskost-
nad på 24 000 kronor för tre hektar.

Och vad får ni betalt?
– Det vet vi inte än. Det ingår i projektet att
jobba med prissättningen och den sker på
en marknad. Så … vi får se vad det ger! Det
är förstås ett viktigt underlag i kalkylen.
Det tredje objektet, C, är en sandtall-

skog som omger Oravalampi. I tjärnen be-
drivs put-and-take-fiske, som drar
mycket folk. Och objektet ansluter mot ett
naturreservat – det ger mera pengar, ef-
tersom man skapar grön infrastruktur.
– Så här blir det 30 fröträd per hektar

och extra hänsyn runt surdrågen. Vi
kapar stammar och lägger soligt för till
exempel raggbock. Det blir lite dyrare av-
verkning och vi räknar med att ställa kvar
30-40 procent av volymen. Vi får se vad
det ger för ersättning.
Pilotprojektet samlar cirka 15 hektar.

Samtidigt ställer Orsa Besparingsskog
sedan 2020 om sina 60 000 hektar pro-

duktiv skogsmark till nuvärdesskogsbruk
med 40 procent kortare omloppstider,
från 110–140 år till 70–100 år. Skogarna
kommer i ökad omfattning att avverkas
vid just den tid (70+) då viktiga strukturer
som till exempel död ved börjar bildas i
bestånden – just sådana strukturer som
biokrediterna ska skapa. Kan det vara
problematiskt, när förtroendet för bio-
krediterna och dess additionalitet är så
viktigt?
– Nej, säger Martin Pilstjärna på Pil-

stjärna Consulting, som leder projektets
naturvärdesdel. Dagens naturvärdesbe-
dömningar och naturhänsyn bör fånga
upp värdena och kontinuiteten i skogen,
så jag ser inga problem med det.

Naturhänsynen löser det?
– Ja, det tycker jag.

»Dagens naturvärdes-
bedömningar och 
naturhänsyn bör
fånga upp värdena
och kontinuiteten 
i skogen. «

I Orsa Besparingsskogs nya skogsstrategi sänker man
omloppstiderna med 40 procent – men testar samtidigt
aktiv naturvård som kan ge intäkter i form av biokredi-
ter. Kan det i så fall mildra bortfallet av de naturliga
strukturer som inte hinner skapas i den allt yngre skogen?

”Vi får 
se vad 
det ger”

Orsa Besparing 
lovar inget bestämt:
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Skydd och skötsel av 
naturvärden (dock inte 
registrerade nyckelbiotoper
eller biotopskydd)
Restaurering av produk-
tionsskog
Anpassad skötsel, till 
exempel hyggesfritt

Aktiv naturvård kan vara att lägga en gammal
björk i soligt läge.

metoder 
i projekt 
Biokrediter

A

C

B

3

Biodiversitetskrediter skapas när skogsä-
garna genomför åtgärder i skogen som är
positiva för den biologiska mångfalden.
Den biologiska nyttan av åtgärderna va-
rierar och det avspeglas i metoden för 
att beräkna krediter. Högre naturvårds-
nytta innebär att fler biodiversitetskredi-
ter skapas per hektar.

– Samtidigt är vissa viktiga åtgärder
väldigt dyra, säger ekologen Martin Pil-
stjärna på Pilstjärna Consulting, som
leder den del av forskningsprojektet där
metoderna för naturvårdsbedömning
och aktiv naturvård utvecklas. Natur-
vårdsbränning är ett exempel. Prissätt-
ningen på marknaden måste kunna fånga
upp även sådana åtgärder. Hur det ska gå
till är en typisk fråga som projektet ska
försöka ge svar på.

Det finns tre olika typer av naturvårds-
åtgärder  som skogsägare kan använda sig
av för att skapa biodiversitetskrediter.
Det rör sig om skydd och skötsel av be-
stånd med höga naturvärden, återska-
pande av värdefulla skogsbiotoper i pro-
duktionsskogen (en form av restaurering)
samt variationsskapande skogsskötsel,
som till exempel hyggesfria metoder eller
skötsel med inriktning mot mera lövträd.

– Generellt sett skapar restaureringsåt-
gärder flest biokrediter, de är särskilt vik-
tiga och kostsamma att utföra. Hur många
krediter en naturvårdsåtgärd skapar

beror även på landskapsaspekten, till 
exempel om det finns  närliggande vär-
detrakter, till exempel naturreservat, 
som åtgärden kan förstärka.

– Grundprincipen är att åtgärderna 
ska ge en extra nytta. Additionaliteten är
viktig för trovärdigheten, säger Martin
Pilstjärna.

Denna extra nytta kan se lite olika ut
beroende på ägarens förutsättningar. En
certifierad skogsägare förväntas avsätta
fem procent av arealen. Blir det då inte en
slags dubbelräkning? Nej, det tycker inte
Martin Pilstjärna:

– En frivillig avsättning saknar perma-
nent skydd och kan klassas om. Om man
däremot går in och skriver ett avtal på 25
år medför det ett långsiktigt skydd som du
inte lovat i certifieringen, säger han. En
avgörande fråga är vad skogsägaren kan
tjäna på biokrediter, och det kan vi inte
svara på än. Därför kör vi nu piloter för att
testa prissättningen på marknaden.

Så skapas 
biokrediter

Martin
Pilstjärna är 
ekolog och
konsult.

En restaurering av produktionsskog nära ett naturreservat skapar ökade förutsättningar för naturvårdsnytta
och kan därför ge fler biokrediter. Här gynnas björken i en röjning intill ett reservat.

»Generellt 
sett skapar 
restaurerings-
åtgärder flest
biokrediter.«

Mats Karlsson i ett typiskt objekt som passar för
restaurering.
– Här är det jämförelsevis enkelt: här ska granarna
bort så att de inte skuggar stammarna och växer
upp i kronan. Och så kan vi kata tallarna.

BIOKREDITER
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»Certifikaten säljer vi
till företag som vill
klimatbalansera sina
utsläpp. «

Orsa Besparingsskog ligger
långt framme vad gäller al-
ternativ avkastning. Även
kolkrediter är sedan 2022 en
del av skogsaffären. Motpre-
stationen? Business as usual.

Varje år binder Orsa Besparingsskog ett
överskott på cirka 70 000 kubikmeter,
när avverkning och avgångar räknats
bort. Det motsvarar cirka 97 000 ton kol-
dioxid. För det får man pengar i form av
kolkrediter, som säjs via en kolkreditmäk-
lare. Priset är inte officiellt och skogsför-
valtaren Anders Andersson vill ännu inte
nämna några exakta nivåer. Men affären
baseras alltså på nettotillväxten rakt av. 
– Vi skriver ett avtal om att den volymen

ska finnas kvar i skogen under de kom-
mande 20 åren, berättar Philip Polfjärd
vid Carbon Capture Company AB. Han
har mäklat kolkrediterna åt Orsa Bespa-
ringsskog och de underliggande beräk-
ningarna är utformade av hans skogschef,
Tomas Lundmark, som även är professor i
skogsskötsel vid SLU.
– Certifikaten säljer vi till företag som

vill klimatbalansera sina utsläpp. Jag kan

nämna klädföretaget Tenson, som beräk-
nar CO2-avtrycket för sin höstkollektion.
Sedan reducerar de sina utsläpp i pro-
duktionskedjan så långt de kan. De ut-
släpp de inte kommer åt balanseras upp
via skogen i Orsa.

Gör tvärtom
Under de senaste årens diskussioner om
kolkrediter har man inte sällan ansett att
skogsägaren aktivt borde binda mer kol
för att få betalt – till exempel förlänga om-

loppstiderna för att öka bestockningen
och andelen timmer, samt undvika ut-
släpp under de kommande, kritiska de-
cennierna. Gödsling brukar också fram-
hållas som en effektiv kolbindande
åtgärd.
Orsa Besparing gör tvärtom. Man sän-

ker omloppstiderna med 40 procent och
gödsling anses just nu vara för dyrt. Men
med förädlade plantor och ett trosvisst
hopp om att klimatförändring mest är bra
för tillväxten, räknar man ändå med ett
växande virkesförråd – så länge avveck-
lingen av den gamla skogen inte går för
fort.

Passar dagens skogsbruk
Det mesta av innehavet består av ung och
medelålders skog som står för lejonpar-
ten av tillväxten och binder mycket kol.
Den här skogen är ändå för ung för slutav-
verkning – och man behöver inte göra
något särskilt för att kolkrediterna ska
kunna räknas, om bara motsvarande
mängd kol är kvar i skogen 20 år efter
kolkrediternas tillskapande. 
– Absolut, vårt system möjliggör en fort-

satt hög produktion av virke, säger Philip
Polfjärd. Det här passar utmärkt för da-
gens skogsbruk.

Kolet blev till guld
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Skattungbyn i Dalarna med utsikt över Orsa Besparingsskog.

Philip Polfjärd, Carbon Capture Company AB.
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Skogforsk följer
utvecklingen

Vad är då Skogforsks roll på denna nya marknad,
som berör snart sagt alla forskningsinstitutets
intressenter?
– Det är främst att belysa och värna de skogliga

parternas intresse i en framtida nya affär. Samt
att förberedaskogsbranschen för informations-
insamling, hur olika värden kan bedömas samt
kvalitetssäkring av data och uppföljningar,
säger Mia Iwarsson Wide och jämför med Skog-
forsks roll i standardiseringsarbetet kring vir-
kesdata:
– Om de nya marknaderna ska bli långsiktigt

hållbara bör de byggas på kvalitetssäkrade data
och transparenta, gemensamma sätt att hantera
dem på.
I ett nystartat projekt tittar Skogforsk på vilka

öppna data och digital information som man kan
bygga ett framtida system på och hur man utifrån
dem kan utveckla modeller för inventering och
kvalitetssäkrade uppföljningar. 
– Parallellt med detta finns en vision om ett 

beslutstöd för skogsägare för att jämföra och
väga samman skogens olika värden och öka den
totala lönsamheten – och nyttan –från skogen.

Biokrediternas plus och minus
l Risk för greenwashing – att aktörer kan köpa sig fria
utan egna tillräckliga ansträngningar att minska sin på-
verkan.
l Otydligheter i affärsmodellerna skapar osäkerheter
som hindrar utvecklingen – det krävs ett tydligt system
för marknadsprissättning, redovisning och uppföljning.
l Investeringarna riskerar att bli ensidiga (endast gynna
vissa naturvärden) om en del åtgärder är enklare att 
utföra och kommunicera, eller betalar sig bättre för
någon av aktörerna i kedjan.

l�Nya finansieringsmodeller kan skapa kraftiga incita-
ment för utveckling av naturvärden genom tillgång till
resurser från den globala finansmarknaden. En mark-
nad för biodiversitet skapar en mekanism för effektiv
resursallokering vid val av åtgärder för ökad biologisk
mångfald.
l�En möjlighet för skogsägare att öka lönsamheten
genom inkomster som löpande kompletterar de 
traditionella flödena från skogsbruket.
l�Företag som behöver kompensera för verksam-
hetens negativa påverkan på miljö och biologisk
mångfald kan hitta en lösning

be      
na       
Sa   
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För ett år sedan hörde Swedbanks seg-
mentsansvarige Ulf Möller talas om bio-
krediter för första gången. Då undrade
han vad det var. I dag jämför han projek-
tet med ett fallskärmshopp – utan fall-
skärm. Ändå vågar han hoppa.
– Vi vet inte riktigt var och hur vi lan-

dar. Jag vågar inte ens i dag säga att det
blir en fungerande produkt. Men jag
skulle inte bli förvånad om en skogsägare
i framtiden – förutom virkesintäkterna –
även får sin avkastning från kol- och bio-
krediter. 

Att�skapa�en�ny�marknad�
Swedbank gick med i forskningsprojek-
tet Biokrediter under hösten 2022. Syftet
är att undersöka hur en framtida mark-
nad kan fungera finansiellt.  
– Som en av Sveriges största finansiärer

inom de areella näringarna har vi en unik
möjlighet att undersöka intresset hos
våra kunder. Hur stort är intresset för
biokrediter? Vad är man beredd att be-
tala? Vad är man beredd att göra? Den
största risken vi ser är kostnaderna.

Varför befarar ni att det kan bli dyrt? 
– Det är för att etableringskostnaden för
markägaren blir hög initialt. Det ska 
finansieras dag 1, men avkastningen kom-
mer senare. Så fungerar ju skogsbruket i
stort, men det är alltså långa ledtider.

Drivkrafter�för�näringslivet�
I dag finns det inga juridiska
krav på företagen att förhålla
sig till biologisk mångfald
utom vid direkt exploate-
ring, däremot berättar Ulf
Möller att frågan lyfts allt
oftare. Både i kontakt med
kunder och inom närings-
livet.  

–  Många större företag gör ju redan kli-
matberäkningar, men trenden är tydlig.
För två år sedan var det nog bara akade-
mikerna som pratade om biologisk mång-
fald, nu är det i var mans mun. Och nästa
bankgeneration, ungdomarna, börjar
sätta press på bankernas miljöarbete.
Fast den största drivkraften finns hos

företagen själva, menar Ulf Möller
– Vi måste gå mot mer fossilfritt, för vi

måste minska vårt klimatavtryck. Den
transformation som behövs kommer att
kosta pengar och då måste bankerna vara
med och stötta det, för annars klarar vi
inte finansieringen, säger han.  

Framtida�EU-krav��
– Om vi tittar på incitamen-
ten är det är ju ingen hem-
lighet att kravet från EU
ökar på bankerna, som i
sin tur kommer trycka på
kunderna att jobba med
klimatavtrycket.  Man bör-
jar ju med de stora, de som

har musklerna. Men till slut når det alla
företag. 
– Lite förenklat ser vi framför oss föl-

jande: mycket snart får vi frågan hur stort
klimatavtryck Swedbank och våra kun-
der har i ton kolekvivalenter. Nästa fråga
blir hur vi tänker hjälpa våra kunder att
sänka den, säger Ulf Möller. Och nästa
fråga kommer att handla om mångfalden.
– Vi ser att det finns kunder i Swedbank

som inte kan bli helt klimatneutrala, de
måste på något sätt kompensera sig i form
av kolkrediter. Men det finns även en 
växande efterfrågan att säkra den bio-
logiska mångfalden på samma sätt. 

Kan man sälja sina biokrediter?  
– Bra fråga, jag har aldrig funderat på det.
Men säg att jag driver en firma, och har
köpt biokrediter från en skogsbrukare
som istället för att behålla en tät granskog
anlägger en blomsteräng i skogen. Sen
lägger jag ner min verksamhet efter fem
år. Men jag har ett biokreditavtal på tio år.
Säljer jag min verksamhet, då kan jag
sälja biokrediten i samma paket. Men läg-
ger jag ner verksamheten, borde jag ju
kunna lägga ut de resterande fem år som
är kvar på biokrediten. Så visst borde det
finnas en andrahandsmarknad, säger
han. 

Swedbank 
provtrycker 
marknaden  

Hårdare krav från EU, ökat tryck från företagen och en 
växande oro hos slutkonsumenterna för en biologisk eko-
systemkollaps. Kan biokrediter vara en del av lösningen? 
Det är ingen slump att Swedbank nyligen gått in i projektet
Biokrediter. De ska provtrycka marknaden.

18 |  Vision |  4  |  2022 LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

»Kravet från EU ökar 
på bankerna, som i 
sin tur kommer trycka
på kunderna att jobba
med klimatavtrycket.
Man börjar ju med 
de stora, de som har
musklerna. Men 
till slut når det alla
företag. «

– Näringslivet�måste�vara�med�och�ta�de�här�ris-
kerna�för�att�göra�det�kommersiellt�rimligt.�Vem�ska�
annars�göra�det?�säger�Ulf�Möller�på�Swedbank.
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– I dag jobbar man med restriktioner, och
då ses inte biologisk mångfald som en till-
gång för markägarna. Samtidigt är alla i
samhället överens att bevarande av bio-
logisk mångfald är väldigt viktigt. Och då
måste man fundera på hur man sätter 
monetära värden på det som markägarna
gör.
Hon tror att biokreditmarknaden kan

vara en affärsmöjlighet för medlem-
marna. 
– Alla affärsmodeller handlar om tro-

värdighet, så det är viktigt att jobba fram
de här systemen tillsammans i en trans-
parent process. Och även jobba för stan-
dardisering. 
Södra har själva nyligen infört en na-

turvårdspremie för medlemmar som av-
sätter mer än certifieringskravet på fem
procent. Som mest kan medlemmarna få
25 kr per m3fub extra för sitt virke.
– Det är ju viktigt att de skogar som har

höga naturvärden bevaras – samtidigt in-
nebär det lägre virkesuttag. Premien
kompenserar för det och synliggör med-
lemmarnas naturvårdsarbete, säger
Jessica Nordin, som ser biokreditmark-
naden som ett ytterligare steg för att ut-
veckla nya affärsmodeller. 
Att omvandla naturvårdsåtgärder till

säljbara krediter ser hon som en knäck-
fråga.  
– Kol är relativt enkelt att räkna på, men

biologisk mångfald handlar ju om varia-
tion och det gör det betydligt mer utma-
nande. Här tror jag att man måste våga
prova och vara öppen för att man kan re-
videra om det inte blir perfekt direkt.  
Södra tror att ersättningen bör betalas

ut på årlig basis.  
– En utmaning när det gäller biologisk

mångfald är att naturvårdsnyttan svarar
långsamt, så man måste vara uthållig. Det
finns en risk att köparen går in i början av
processenoch sedan tappar intresse. Det
måste man hantera när man bygger det
här systemet, säger Jessica Nordin.  

Har ni på Södra själva räknat på hur ni 
påverkar biologisk mångfald?  
– Inte så att vi kan säga att vi påverkar
med minus 10 enheter eller plus 20 enhe-
ter. Våra certifierade medlemmar avsät-
ter i snitt åtta procent av sina fastigheter
till naturvård. Jag känner inte till någon
annan sektor som investerar åtta procent
av sina möjliga intäkter i biologisk mång-
fald. Men vi har inget mått på om det är
tillräckligt eller om vi borde göra mer.
Kanske kommer det i framtiden.

– Vi är positiva till biokrediter, eller …
snarare ser vi det som ett nödvändigt
ont, eftersom biologisk mångfald
inte värdesätts i det ekonomiska sys-
tem vi har idag. Den regering vi har
nu håller på att abdikera när det gäl-
ler statens ansvar. Då blir det här ett
sätt att skydda eller restauera natur-
värden, säger Peter Robertz på
WWF.  
Biokrediter kan bli en slags add-on

till dagens certifiering menar Peter
Roberntz.  
– Certifieringen räcker inte i dag

för att säkra hållbarheten.  
Han ser stora likheter det som dis-

kuteras internationellt, payment
ecosystem service och som redan
används i andra länder såsom
Frankrike. Samtidigt ser han risker
med biokrediter. 
– Det finns naturligtvis en risk att

det här blir kan bli greenwashing, till
exempel om skogsbolag säljer bio-
krediter på en del av sin fastighet,
men sedan avverkar naturvärden på
andra delar av fastigheten. Eller att
någon betalar för något som ändå
hade skett utan betalning. Då upp-
står  trovärdighetsproblem. Därför
är det viktigt att ha tydliga standar-
der och transparenta system. Men
detta är ju en ny bransch som behö-
ver mogna.  
– Långsiktigheten riskerar också

att gå förlorad beroende på villighe-
ten att i längden betala för biokredi-
ter. Och som sagt vore nog det bästa
ifall staten betalade för att långsik-
tigt bevara gemensamma samhälls-
värden men så ser verkligheten inte
ut idag, säger Peter Roberntz 

Södra: 

”Ett tillägg till vår 
naturvårdspremie” 

Södras miljöchef Jessica Nordin vill ändra drivkrafterna för
naturvård från piska till morot. Södra har nyligen infört en
naturvårdspremie och ser biokreditmarknaden som ett
komplement. 

»Alla affärsmodeller
handlar om 
trovärdighet. «

Jessica Nordin, miljöchef på Södra Skogsägarna.  

Peter Roberntz, WWF.

WWF 
”Ett nödvändigt

ont”
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”Bästa resultatet
någonsin!”  

Anna Cabrajic, SCA.
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– Årets skadeinventering efter
avverkning landade på 1,8 pro-
cent, varav 0,3 procent efter
markberedning. Det är det bästa
resultat vi någonsin haft, säger
Ulla Sandenér, avdelningschef
för skogsskötsel vid SCA. 

Jakten på skadorna började

2015, då resultatet efter mark-
beredning låg på cirka 50 pro-
cent. 

– Vi har kämpat med hän-
synsarbetet under lång tid.
Ledningen pekade ut det som
viktigt och tillförde en hel del
resurser. Det har gett resultat

och det är vi verkligen stolta
över, säger Anna Cabrajic, som
lett arbetet på SCA.

Vad har det kostat?  
– Jag vet inte riktigt, säger Ulla
Sandenér . Utstakningen tar
extra tid och tiden för att lägga

in GIS-punkter, hänga snitslar
på rätt plats och skapa kultur-
stubbar kring lämningarna ...
så absolut. Vi lägger mycket tid
på det, men samtidigt är det
för en bra sak och vi måste
självklart följa lagen och
skogsbrukets målbilder.

Digital 
snitsling 

Sommaren 2021 gjor-
des en programändring

i SCA:s maskin-GIS för mark-
beredare. När maskinen när-
mar sig kända forn- och kul-
turlämningar börjar en
varningslampa blinka. Det
kan beskrivas som en form av
digital snitsling.  

– Förarna som testat har
varit lyriska över hur bra det
fungerat. Planeraren lägger
på förhand in GIS-punkter
vid exempelvis lämningar
som markberedaren varnar
för. Den är väldigt effektiv,
speciellt vid dålig sikt – som i
mörker, säger Ulla Sandenér.    

Det jublas hos SCA. Bolaget har länge arbetat konsekvent med att få ner skadenivåerna på
forn- och kulturlämningar. I år nåddes rekordlåga skador. Ett internt förändringsarbete,
branschsamverkan och digitala snitslar ligger bakom succén.  

När SCA började arbetet
med att minska ska-

dorna tog man ett helhets-
grepp, där hela processkedjan
granskades. Sedan dess har
alla tjänstemän utbildats i kul-
turmiljöhänsyn.  

– Vi har främst jobbat med
attityderna och med att sprida
erfarenheter. Och när folk ser
att det finns en möjlighet att
lyckas så vill man bidra, säger
Anna Cabrajic.  

–  Den viktigaste är att ställa
kulturstubbar på rätt plats.

Gör planeraren och avverk-
ningslaget sitt jobb med att
kapa till kulturstubbar som
signalerar STOPP, så blir det
inga skador, säger Anna
Cabrajic.   

SCA besöker samtliga läm-
ningar inför markberedning,
och om stubbarna inte sitter
tätt nog eller på rätt avstånd
från lämningen placeras
snitslade stakkäppar runt 
objektet. Arbetet har gett 
resultat. Sedan 2015 har man
satt ut allt färre stakkäppar.  

Vid ett regionalt sek-
torsråd 2015 mellan

skogsföretagen i regionen och
myndigheter konstaterades
att det fanns stora problem. En
gemensam nollvision sattes
upp. SCA har sedan jobbat
med årlig uppföljning efter
markberedning och tagit fram
handlingsplaner. Det, liksom
årliga avstämningar med
Skogsstyrelsen och länsstyrel-
sen, skapade ett tryck i frågan. 

– Fördelen när man jobbar
tillsammans är att man får
draghjälp av varandra, som
att dela med sig av erfarenhe-
ter och åtgärder som fungerar.
Man vill ju inte vara sämst i
klassen – tvärtom faktiskt!

Attitydförändring och rutiner 

viktiga framgångsfaktorer
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Samverkan 
ger tryck i frågan 

Dramatisk nedgång i skadade lämningar efter markberedning
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Allt färre kulturlämningar
blir skadade, men trenden
har mattats av.

I Vision 4/2017 uttryckte Skogsstyrelsens
inventeringsledare AnnKristin Unander
hopp inför arbetet med att minska ska-
dorna på kulturlämningar. Under ett par
år hade skogssektorn kraftsamlat med se-
minarier och exkursioner för att få ned de
höga skadenivåerna. Hur känns det då, så
här fem år senare?  
– Jag har blandade känslor. Det har

skett stora attitydförändringar, bran-
schen tar målen på stort allvar. Samtidigt
ligger skadorna totalt sett fortfarande 
på en för hög nivå, säger AnnKristin
Unander.  
Men Skogsstyrelsens senaste statistik

visar att skadorna fortsätter minska.
Årets inventering visar att andelen kända
kulturlämningar med skada eller grov
skada efter föryngringsavverkning och
markberedning är 11 procent för hela lan-
det. Förra året var motsvarande andel 13
procent och året innan 22 procent. Däre-
mot har norra Norrland en fortsatt hög
andel skador: 17 procent, att jämföra med
16 procent år 2021. 
Men var går det snett? Ofta har det

brustit någonstans i kommunikationen

när en skada skett. Ett traktdirektiv kan
vara väl utfört... 
… – men så ser jag att markberedaren

gjort “ärevarvet”. Aggregatet har varit
nere när man kör ytterkanterna då man
kommer till trakten, fast det i traktdirek-
tivet visar att det finns kulturlämningar
där, säger AnnKristin Unander.  
Och om något brister i kedjan, som i

planeringen, drabbar det lätt nästa led.  
– När jag frågar varför stubbar blivit

ställda mitt på kulturlämningen och inte
bredvid, får jag svaret ”vi hugger som det
är snitslat”. Då fungerar kulturstubben
inte som skydd, utan blir bara som en sig-
nal, säger AnnKristin Unander.  
– Jag förstår faktiskt inte varför man

fortfarande sätter kulturstubbar på 
kulturlämningar. Trots att man utbildat 
i åratal att de ska ställas utanför och 
runtom kulturlämningen  

Samma skadeorsaker 
Skadeorsakerna är samma som förr. En
kulturlämning utan någon som helst kul-
turstubbe är de som lever farligast. Vid
markberedningen uppstår de flesta ska-
dorna. Förutom i södra Norrland, där in-
venteringen visar att det är rotvältor som
orsakar flest skador, något som förbryllar
AnnKristin Unander.  
– När inventeringen startade trodde vi

Fyra viktiga 
förbättringsområden
1.  DÅ: Ett enda digitalt fornmin-
nesregister med förbättrad kvali-
tet. Data om lämningarna spridda
i många register och i olika for-
mat. Kvaliteten på lägesangivel-

serna varierar kraftigt,
vilket är ett problem
då många fornminnen
är svåra att se. 
Resultat: Inte uppfyllt.    

– Vet du, det är ett av mina 
önskemål i livet: ETT enda digitalt
register. Fortfarande har Skogs-
styrelsen, Riksantikvarieämbetet
och skogsbolagen olika register.
Min dröm vore att ha en app i 
telefonen där man kan registrera
nya fynd, ett tipsregister som 
går direkt in i något av de gamla
systemen.

– När det kommer till lägesangi-
velserna har man försökt att för-
bättra dem. Det är fortfarande
mycket kvar, men med ny teknik

har det blivit lättare att lägga in
bättre positioner.  

2. DÅ: Skogsbruket måste införa
bättre rutiner. Planerna inför av-
verkning och markberedning
måste kvalitetssäkras och data
om kulturlämningar ska nå alla
som berörs. Markeringarna i fält
ska vara de samma mellan olika
företag och uppföljningen och
återkopplingen till de som utför
arbetet måste bli bättre. 
Resultat: Gult ljus 

”Bättre – men det
går för långsamt”

2015 samlade Skogforsk representanter för Riksantikvarieämbe-
tet, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och skogsbruket till ett ar-
betsmöte, där man slog fast fyra viktiga förbättringsområden.
Hur gick det, så här sju år senare? Ann-Kristin Unander kommen-
terar.  

»Jag förstår faktiskt
inte varför man 
fortfarande lämnar
kulturstubbar på
kulturlämningarna. «
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AnnKristin Unander, inventeringsledare 
Skogsstyrelsen.

Hur gick det sen?  
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5G

att den höga andelen skador från rotväl-
tor berodde på stormen Ivar, nu ser vi
flera år efter stormarna att det fortsätter
att vara rotvältor som gör mest skada i
södra Norrland. Det betyder att just i
södra Norrland avverkas inte träd på 
kulturlämningar utan lämnas kvar och
sen blåser ut, med skador som följd.

Vem som äger marken har stor bety-

delse för storleken på skadorna. Enskilda
markägare (hit hör även skogsägarrörel-
sen) har tidigare orsakat störst andel ska-
dor. Men i år har skadorna hos enskilda
mark-ägare minskat till bolagens nivå.  

– Vi kan se stor skillnad mellan olika
ägare hur mycket skador de orsakar, 
konstaterar AnnKristin Unander. 

Statistiken mellan skogsbolagens och

skogsägarföreningarnas interna uppfölj-
ningar och Skogsstyrelsens officiella sta-
tistik stämmer i dag hyfsat väl överens.
Till en början var det större glapp, något
som kan förklaras av att företagen nu-
mera inventerar efter markberedning,
istället för efter avverkning. Dessutom
beställer en del företag kalibrering och
utbildning i vår uppföljningsmetod.

– Skogsbruket har blivit
bättre på planering och
interna rutiner. Fast fort-
farande sker till exempel
inte alltid återkoppling
till maskinentreprenö-
rerna om vad deras jobb

visar för resultat. Det slarvas
också med traktdirektiven.
Skogsbruket måste tillsammans
knäcka den nöten. 

3. DÅ: Myndigheterna måste
jobba på samma sätt över sina

geografiska gränser. Idag finns
skillnader i rutiner och rådgivning
mellan olika myndigheter och län.
Det försvårar för skogsbruket,
som ofta rör sig över gränserna
och då kan få olika svar från olika
tjänstemän. 
Resultat: gult ljus  

– Rutinerna hos olika
länsstyrelser kan fort-
farande skilja sig åt.
Det pågår harmonise-
ringar runt om i landet,
men man har kommit olika långt.  

4. DÅ: Alla som arbetar med 
kulturlämningar i skogsbruket
måste få bättre utbildning. Och
på samma sätt måste myndig-
hetspersonalen lära sig skogsbru-
kets förutsättningar för att kunna
arbeta förebyggande. 
Resultat: Grönt ljus 

– I dag går de flesta som
jobbar med kulturläm-
ningar i skogsbruket en
grundutbildning i SYN-
kursen Natur- och kul-

turhänsyn Avverkning – Grunder. 

Vad hade hänt om man verkligen
genomfört åtgärdena inom de
fyra förbättringsområdena ? 

– Det hade sett mycket bättre ut,
med skadenivåer på någon en-
staka procent, menar AnnKristin
Unander. 

Trenden för skador i skogs-
bruket är nedåtgående,
även om den planat ut 
de senaste tre åren. När 
inventeringen startade låg
framför allt södra och
norra Norrland extremt
högt upp på antalet skador,
men efter en regional kraft-
samling mellan flera skog-
liga aktörer lyckades man
få ned skadorna. En positiv
trend som håller i sig är att
Svealand stadigt minskar
skadorna på kulturläm-
ningar. Ändå är det ett av
de mest kulturminnestäta
områdena i Sverige. 
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– Mycket talar för att skogs-
bruket kommer att få betyd-
ligt bättre koll på skogens kul-
turminnen. Genom att kombi-
nera AI, laserskanning och
digitalasnitslar står vi inför
ett helt annat läge än för tio år
sedan, säger Sima Mohtashami
som kommer leda Skogforsks
nya AI-satsning på fornläm-
ningar. 
Inledningsvis tränade Skog-

forsk ett GIS-program med
artificiell intelligens. Tränings-
bilderna bestod av terräng-
skuggade  data utifrån Lant-
mäteriets höjddata.
– Tanken är alltså att datorn

själv ska hitta potentiella läm-
ningar som i dag inte finns 
registrerade på Riksantikvarie-
ämbetets karttjänst, det vill
säga Fornsök, säger Sima
Mohtashami  
Tekniken påminner om den

som Skogsstyrelsen använde
när man letade fångstgropar
och kolbottnar i somras. Men
husgrunderna har skruvat
upp svårighetsgraden några
snäpp. 
– Kolbottnar är otroligt

runda och ser ut som en munk.

Förutom storleken ser formen
likadan ut – oavsett var du är i
landet. En husgrund däremot
... det handlar om många olika
former och storlekar, säger
Agneta Ohlström vid Skog-
forsk.
I två områden, i Härjedalen

och Småland, undersöktes 
1 800 km2respektive 1 050
km2. I Åsnen hittades ytterli-
gare 224 potentiellt nya hus-
grunder, och  i Sveg hittade
modellen 837 potentiellt nya
husgrunder, jämfört med 300
och 54 redan regi-strerade
husgrunderna. Mycket talar
för att systemet ännu övertol-

kar data ganska kraftigt. 
– Vad som är verkliga hus-

grunder och hur många som
är felklassade objekt återstår
att validera i fält, vilket inte
görs under detta projekts löp-
tid, säger Sima Mohtashami.
– Många av fynden är

falska, exempelvis visade
mjukvaran att några ”hus-
grunder” låg på vägar och den
kunde även tolka större ste-
nar som hus, säger Agneta
Ohlström. Datorn behöver
tränas på flera objekt med 
variation i form och geogra-
fisk spridning  tills den kan 
leverera tillförlitliga predik-
tioner. 
Om man lyckas kommer

metoden att vara snabbare,
billigare och ge säkrare posi-
tioner än det manuella arbete
som ofta görs idag. Träningen
och testerna fortsätter under
2023.

Agneta Ohlström, Skogforsk.

Husgrunder en större utmaning:

”Datorn behöver 
mer träning”

Efter det lyckade projektet att hitta kolmilor riktas sökarljuset
mot nästa kulturlämning. Skogforsk undersöker möjligheten att
hitta husgrunder med hjälp av laserdata som tolkas av AI – arti-
ficiell intelligens. Men det är inte lika lätt.
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Sima Mohtashami kommer leda
Skogforsk AI-satsning på fornläm-
ningar.

Forn- och kulturlämningar är
ofta svårupptäckta efter att ha
överlagrats av mossa och jord
under lång tid. Tillgången till säk-
rare inventeringsdata är viktig
för att kunna ta rätt hänsyn.
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GIS-specialisten Patrik Ols-
son halar upp mobilen, och i
den syns kolbotten tydligt i en
digital höjdmodell. Som en
jättemunk i landskapet. Men
ute i skogen är den tio meter
breda upphöjningen svår-
upptäckt för ett otränat öga. 
– Inte minst i snö eller i mör-

ker från en maskinhytt, kon-
staterar Cecilia Ulfheim.
Med AI, artificiell intelli-

gens, har Skogsstyrelsen hit-
tat hundratusentals kolmilor,
och tekniken är ett genom-
brott inom kulturvården i
skogen. Man har använt sig av
så kallad objektdetektion, där
modellen lär sig urskilja kol-
bottnar i bilder genom självlä-
rande algoritmer. Modellen
har tränats i att hitta kolbott-
nar i en terrängskuggning
som renderats från laserskan-
ningens terrängmodell.  
I modellen lägger man in

redan registrerade kolmilor
som facit – och modellen träf-
far oftast rätt. Inga fältbesök
har gjorts. Den enda åter-
kopplingen kommer att ske
genom att skogsbruket får 
tillgång till positionen på de
nyupptäckta kolbottnarna –
och kan rapportera in om det
blivit rätt eller fel.  
– Fast modellen är inte helt

tillförlitlig än, konstaterar
Cecilia och berättar att förra
veckan hade en man från
Norrköping ringt och medde-
lat att studsmattan inte var en
kolmila.  
I dag har man lagt in 3 000

bilder som träningsdata i AI-
modellen. I nästa steg kommer
andra typer av kolbottnaratt
läggas in som träningsdata,
liksom fångstgropar, tjärdalar

och röjningsröseområden.
– Och snart kommer en ny

nationell laserskanning med
högre upplösning, där läm-
ningarna troligen kommer
synas ännu tydligare.  
Det officiella Lämningsre-

gistret har dock inte fått något
nytillskott i databasen. För
det krävs godkännande av en
certifierad arkeolog hos läns-
styrelsen, som har det regio-
nala kulturmiljöansvaret.
– Så vi tillhandahåller ett kun-
skapsunderlag, ett stöd som
finns tillgängligt via SLU:s
skogsdatalabb. Sedan är det
upp till skogsägaren, säger
Cecilia Ulfheim.

När får skogsbruket löpande
tillgång till detta? 
– Inte än, fast nu när vi ser att
det funkar hyfsat, så börjar
det bli aktuellt att göra ett 
sådant geodataskikt, säger 
Patrik Olsson. 

– Med högupplösta laserdata
blir det ännu bättre, säger
Cecilia Ulfheim, arkeolog.

Hundratusentals 
kultur- och 
fornminnen 
hittas med AI 
– Här någonstans ska den vara ... eller är det kanske där borta? 
Vi är på jakt efter en nyupptäckt kolmila i en snöig tallskog söder
om Skutskär. Även arkeologen Cecilia Ulfheim får anstränga sig.  
– Då är det ändå platt och sandigt här.
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GOLDEN LOGGER

”Ja, nu är det officiellt semester – min för-
sta längre sedan jag startade företaget för
tio år sedan”.
”Välförtjänt! Hur känns det då?” 
”Jodå, vänta ett ögonblick – jag ska

bara ta det här jobbsamtalet. Det
ringer för fullt, så det tar man ju”. 
Telefonen ringer av och till ute i

skogen. Anton Wendel, ägare av LNA
Skogservice, förklarar tålmodigt,
ger instruktioner och direktiv. Om-
givningen tycks inte vara lika över-
tygade om semesterstarten – kanske för
att de sett så lite av det tidigare. Det har
minst sagt varit några tuffa år för att få fö-
retaget dit det är i dag. 
– Om jag skulle gjort om det? Nej, det

vette tusan! Inte om jag vetat hur mycket
jobb det inneburit, men – jag är väldigt
glad att jag tagit mig hit, konstaterar
Anton Wendel. 

Vinnande personalpolicy 
I dag är LNA Skogsservice en av de större
skogsentreprenörerna i Mellansverige,
med en omsättning på nära 12 miljoner
kronor, 5–6 anställa och företaget har gått
plus de senaste fem åren. Men det var inte
enbart den ”synnerliga goda lönsamhe-
ten” som imponerade på årets jury i Gol-
den Logger.  Tydlig investeringsstrategi,
nöjda kunder och att personalen ut-
trycker stor trivsel värderades också. Det
sistnämnda, medarbetarna, går som en
röd tråd i samtalet med Anton Wendell. 
– Alla i företaget ska känna sig viktiga.

Går det ekonomiskt bra för företaget ska
de ha del av kakan. Och man ska inte snåla
när det till exempel är julbord, säger han. 
Företaget har nära noll personalom-

sättning och de flesta har arbetat i mer än
tio år. Att de är sammansvetsade under-
lättar också strategiska beslut: 

Uthålligt ledarskap
Skogsentreprenören Anton
Wendel med företaget LNA 
Skogservice AB fick utmär-
kelsen Golden Logger. En av
anledningarna var en nära
på obefintlig personalom-
sättning.

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

– Jag gillar när det är personligt med markägare. Och det kan betyda mycket i slutänden att
man tar sig tid och hoppar ur hytten och går och tittar på avverkningen med markägaren.
Det sker kanske bara en avverkning i livet, och markägaren har gått och pulat i skogen sedan
barnsben. Det får man ha respekt för, säger Anton Wendell.

bakom årets Golden Logger-vinnare

– Vi snackar ihop oss när det är dags att
köpa skotare om vad de vill ha till den,
speciellt de två som kört länge, oftast är
det ju bra grejor de vill ha. Det är viktigt
att de känner att det är deras maskiner
och att de är viktiga i bolaget, säger han. 

Tuff start
Anton startade tillsammans med sin
pappa Lennart  LNA Skogsservice. 
– Vi började från scratch, det fanns ing-

enting. Mina föräldrar lånade till och med
på huset för att vi skulle ha råd, säger han. 
Pappans stöttning och kunskaper i att

driva företag var avgörande under de för-
sta åren. 
 –Farsan såg mycket möjligheter. Han sa

”Vi fixar det, du är ung”. Han kämpade
samtidigt med hjärtproblem, men vi
trodde alla att han hade länge kvar. 
Men fem år efter starten dog fadern

hastigt i hjärtstillestånd – och Anton Wen-
dell stod ensam med företaget, 25 år gam-
mal och tre anställda. Två veckor 
senare föddes första sonen. De följande
åren beskriver han som ”riktigt tuffa”. 

Balans i livet
– Farsan hade en hög arbetsmoral och var
noga mot markägarna – det tar jag med
mig. Samtidigt var det viktigt att inte ta

med sig de dåliga sakerna, som att han var
borta hela helgerna, det blev aldrig lugnt
liksom, säger han. 
För att lösa ekvationen – att få det ny-

startade företaget lönsamt och samtidigt
vara närvarande i den växande familjen –
vände han på dygnet. Klockan tre på mor-
gonen startade arbetsdagen – med många
timmar i skogsmaskinen. Han skrattar till
när han berättar om tiden. 
–  Fan, jag fattar inte att jag orkade ...

Men det har alltid varit viktigt att finnas
där för barnen på eftermiddagen, hänga
med på träningar och försöka undvika
helgjobb. Samtidigt var det viktigt att
jobba stenhårt för att visa kunderna att vi
alltid ställde upp, och ha bra kontakt med
dem.Jag är väldigt tacksam för min fru
Melinda. Hon har stöttat upp med familj
och barn under den här 11-årsperioden.
I dag är läget som natt och dag. Nästan

alla de första kunderna är fortfarande
kvar, och numera var det länge sedan 

»Nu sover man gott om
natten, både familjen
och de anställda har
det tryggt. «
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företaget behövde ringa runt och jaga
jobb för att få täckning. Anton Wendell
räknar med att det tog tio år innan han
började känna ekonomisk trygghet. 
– Nu sover man gott om natten, både 

familjen och de anställda har det tryggt,
säger Anton Wendell. 
Maskinerna körs inte på skift, förutom

den mindre skotaren där två anställda
har fördelat körtiden mellan sig. I dag be-
står maskinflottan av : John Deere 1470G,
1510G, 1010G och Komatsu 901. 
– Jag har försökt byta maskiner var

tredje år. Det har funkat med de andra-
handsvärden som är nu, men det vet man
inte i framtiden – man kanske får ändra
strategi och köra dem längre. Byter man i
tid blir det i alla fall inte panikslagna
byten, säger han.

Lönsamhet och förarbrist? 
Trots framgångarna är Anton bekymrad
över lönsamheten i branschen, och inte
minst för sina äldre branschkollegor. 
– Även den entreprenör som inte längre

är lika snabb måste kunna vara lönsam.
Jämför man med de timmar man lagt med
en annan bransch, så hade de förmodli-
gen skrattat. Det borde vara rimligt att
kunna jobba mer humant i 8–10 timmar
och ändå ha lönsamhet.
– I skogsbranschen är det några driftiga

människor som kör och tjänar jättemycket.
Men andra kan inte jobba så mycket och då
tjänar de inga pengar, medan vi är några
som jobbar hårt – då anser bolagen att vi
”tjänar för mycket”. Det slår i nästa läge
mot de som inte kan slita lika hårt.
Även ansvarsfördelning mellan entre-

prenör och uppdragsgivare, nya EU-
direktiv och utmaningen att få tag i nya
förare är saker han och övriga entrepre-
nörer talar om när de ses. 
– Vi pratar ofta om arbetsbristen i bran-

schen – det är något jag faktiskt är orolig
för. Vi vet inte hur det ska gå i framtiden.
Det är ett speciellt arbete. Du måste
kunna vara själv, ta eget ansvar och ha en
hög arbetsmoral. Det är svårt att få folk
att söka, säger han. 

Var är du om tio år?
– Jag skulle vilja ha en grupp till. Mer att
jag hoppar runt och kör där det behövs
och flyttar maskinerna. Jag har en egen
trailer nu, men hinner inte alltid, ibland
måste jag ändå leja transporten. Kanske
även egen verkstad, i dag har vi har ett
serviceavtal hos auktoriserad verkstad,
säger han.
– Men jag vill inte bli någon kontors-

nisse heller. Det vore fint att hinna vara
ute, utbilda förarna och utveckla företa-
get. Helt enkelt investera tillbaka i företa-
get och till gubbarna, säger han. 
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Läs mer och anmäl dig på
www.skogforsk.se/transportlogistik

Transport– 
& logistikkonferens

Välkommen på

7–8 februari i Uppsala
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