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CharLotte BenGtsson   |   vd skogforsk, stiftelsen skogsbrukets Forskningsinstitut

et kan väl knappast ha undgått någon som 
följer utvecklingen inom skogsbranschen att det
råder en stor framtidstro. Skogsindustrin investerar
rekordmycket och allt fler talar om skogens roll i bio-
ekonomin och för en hållbar framtid. Denna fram-
tidsoptimism påverkar naturligtvis oss på Skogforsk
också. Det blir tydligare och tydligare att skogen 
behövs för väldigt många saker. För att skogen ska

möta alla behov och önskemål behövs ny kunskap. 
I den forskningsstrategi som vi arbetar efter sedan årsskiftet är

skogens framtidsfrågor naturligtvis helt centrala. Digitalisering,
samhällets utveckling och klimatförändringar ställer nya krav på
skogsbruket men ger också massor med möjligheter. 

i det här numret av Vision skriver vi om ett av många projekt
som handlar om just möjligheterna med digitalisering. Använd-
ningen av digitala data i skogsbruket ökar nu väldigt snabbt. Digi-
tala data gör det möjligt att på ett betydligt säkrare och effektivare
sätt än förut hitta forn- och kulturlämningar i skogen, bra för såväl
skogsägare som samhället. Engagemanget och viljan från både små
och stora skogsägare och skogsbolag att utveckla nya tillämpningar
baserade på digitala data är stort. Jag kan nog lova att i alla kom-
mande nummer av Vision så kommer digitaliseringens möjligheter
att vara närvarande.

I omställningen till en cirkulär biobaserad ekonomi behövs inte
bara ny teknik. Det behövs också mycket skogsråvara. Att skapa
förutsättningar för hög produktion anpassad för framtidens klimat
och råvarubehov är därför ett av Skogforsks prioriterade områden.
I detta nummer skriver vi om hur andra trädslag än våra vanligaste
kan bidra till “mera skog”. 

slutligen stärks bilden av en stark framtidstro av alla våra krea-
tiva möten med er läsare på Elmia Wood. Nyfikenheten gick att ta
på och mässor är en av många bra mötesplatser för vårt kontinuer-
liga samarbete med alla er skogsägare och partnerföretag. Ett annat
utmärkt sätt att möta oss och andra i branschen är genom våra ut-
bildningar. Just nu gör vi flera satsningar på kurser. Ett exempel är
utbildningssatsningen “Bli spårlös”. Besök gärna skogforsk.se för
att läsa mer. 

Nu står sommaren för dörren och alla vi på Skogforsk passar på
att önska Glad sommar!

VISION  |  LEDARE

oPtImIsm 
oCh FramtIdstro

Charlotte Bengtsson, vd

D
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nyhetsredaktör: SVerker JoHAnSSon |  sverker@bitzer.se

När forskningsprogrammet 
Future Forests sammanfattar sina
rön i en serie på fem filmer har
skogsfrågorna sällan varit mera
intressanta – och omtvistade.

– Det är milt sagt spännande
att jobba med de här frågorna
just nu, säger Sverker Johansson,
som är redaktör för tidningen 
vision och under våren och som-
maren producerar filmerna i tätt
samarbete med forskare från
Skogforsk och SLU.

Var i skogen tar man bäst sin
bröllopsbild? Ska skogen binda
kol  – eller ska skogsprodukterna
ersätta fossilt kol? Varför kostar
ett träd 50 000 kronor i Tyskland
och 500 kronor i Sverige? Kan
man kombinera hög tillväxt med
vackra skogar eller biologisk
mångfald? Och när klimatet
snabbt förändras – vilka incita-
ment att göra någonting annor-
lunda har egentligen skogsägarna

och deras rådgivare?
Serien har ambitionen att svara

på många frågor. 
– Skogen och skogsbruket står

inför både utmaningar och möj-
ligheter, konstaterar Sverker Jo-
hansson. Och då ligger SLU:s

och Skogforsks samarbetsprojekt
Future Forests helt rätt i tiden
med sin interdisciplinära forsk-
ning. Både naturvetenskap och
humaniora behövs för att hitta de
bästa lösningarna! 

Skogsnäringen och miljörörelsen använder klimathotet för att driva
sina vanliga hjärtefrågor. Boken växer redan så det knakar i nord-
uppland. och det hade varit billigare att låta kolet stanna i den
polska jorden än att använda den svenska skogen som kolsänka.

Vi måSte 
prAtA om 
Skogen

Historisk förändring. Skogforsks skötselexpert Johan Sonesson, i tidstypisk jägmästaruniform, visar att 
Lövstabruks herrgårdsbokar efter 150 år nu plötsligt börjat sprida sig i de norduppländska skogarna.

Seriens reporter Henrik Skarstedt och SLU:s Tomas Lundmark smakar på contorta.

Sverker Johansson och hans filmteam
producerar fem kortfilmer för Future 
Forests.

Future
Forests
blir film

creo
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Skogforsk, SDC och Universite
Laval har belönats med ”Wag-
ner prize for excellence in ope-
rations research practice” för
arbetet med krönt Vägval. 

Krönt Vägval är ett verktyg för att
identifiera och mäta längden på
den bästa körvägen för skogs-
transporter från avlägget i skogen
till industrins inmätningsplats.
Det tar hänsyn till bland annat
avstånd, vägbredd, kurvighet,
backighet och trafiksäkerhet.
Krönt Vägval ägs och administre-
ras av SDC.

I samband med INFORMS
årliga konferens, i år i Las Vegas
2–4 april, fick personerna bakom
Krönt Vägval motta ”Daniel H.
Wagner Prize for Excellence in
Operations Research Practice”;
Gunnar Svenson, Skogforsk, 
Mikael Rönnqvist, Université
Laval, Kanada, Patrik Flisberg,
Skogforsk, och Lars-Erik Jönsson,
SDC.

Konkurrensen var hård. Bland
finalisterna fanns bland andra
General Motors, IBM, Syngenta
och Vungle Inc. Förutom skogs-
brukets stora nytta av verktyget,
värderade juryn också den veten-
skapliga kvaliteten. 

Två av pristagarna, Mikael Rönnqvist och Gunnar Svenson, med priskommitténs 
ordförande Allen Butler i mitten.

internAtioneLLt 
priS för 
”krönt VägVAL”

kontakta:
Gunnar svenson, 018–18 85 69
gunnar.svenson@skogforsk.se

”Calibrated Route Finder –
Social, Safe, Environmental
and Cost-Effective Truck
Routing,” was recognized not
only for its success in real-
world application, but for a
strong mathematical founda-
tion that was clearly and con-
cisely communicated in both
the writing and presentation.

motiveringen lyder:

Följ filmproduktionen på 
Facebooksidan Vi måste prata
om skogen samt på Instagram
och Twitter: 
#vimåsteprataomskogen

ett tvärvetenskapligt forsknings-
program som drivs av sveriges
lantbruksuniversitet (sLU) i samar-
bete med Umeå universitet och
skogforsk.

Programmet analyserar kom-
plexa frågor om skogen, och jobbar
med så skilda saker som trädbio-
massa, vattenresurser, rekreation,
biologisk mångfald och klimatför-
ändringen. 

Forskarna kommer från skilda 
discipliner. För att hantera skogens
ämnesbredd har Future Forests fyra
tematiska delområden: Framtidens
skogsskötsel, skogens mark och
vatten, skogens klimatnytta och 
klimatanpassningar samt skogens
konflikter. 

Om Future Forests

skogens roll i nytt klimat
skog i snabb förändring
variationsrik skog
Finskog och fulskog
skogen och vattnet

Charlotta Erefur, chef för
Kulbäckslidens försökspark,
kör filmteamet upp till sin
schackrutiga skog på den
sista snön.

filmer 
om 
skogen5 
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SLiter tUngA LAStBiLAr
mer på Vägen?

Snart tillåts lastbilar som väger
74 ton. men ökar inte vägslita-
get med tyngre fordon? 

i en film på skogforsk.se
reder vi ut begreppen. 

Den 1 juli 2017 inför Trafikver-
ket bärighetsklassen BK4 på vissa
vägar. Där höjs den tillåtna brut-
tovikten för lastbilar från 64 till
74 ton. Det välkomnas av skogs-
bruket, som då både kan sänka

sina utsläpp och transportkostna-
derna.

Men ger inte större lastbilar ett
ökat vägslitage? Vi har frågat väg-
experterna Johan Granlund vid
logistikkonsulten WSP och

Skogforsks vägexpert Mikael
Bergqvist hur de nya 74-tons-
bilarna påverkar slitaget på det
allmänna vägnätet och på skogs-
bilvägarna.

Se filmen på skogforsk.se!

Skogforsk startar tillsammans
med SLU och Linnéuniversite-
tet ett projekt för att vidareut-
veckla skogsskötseln i södra
Sverige för framtidens behov. 

Projektet kallas FRAS, FRAmti-
dens Skogsskötsel i södra Sverige.
Det är ett gemensamt forsknings-
program mellan Linnéuniversite-
tet, SLU och Skogforsk. Det
fyraåriga programmet drar igång
2018 och ska bidra till att vida-
reutveckla skogsskötseln i södra
Sverige och anpassa skogsskötseln
till dagens och framtidens behov
och förutsättningar.

Arbetet ska ske i nära samar-
bete med skogsnäringen i regio-
nen och i dialog med andra
intressenter som berörs av skogs-
bruket för att fånga skogens alla
nyttor. 

”med en positiv utvärdering av
vårt tidigare ramprogram och
ett förnyat uppdrag från staten
och näringen, så ser framtiden
ljus ut för Skogforsk.”

Så inleder
Skogforsks vd
Charlotte
Bengtsson
2016 års för-
valtningsberät-
telse ”Hållbart
brukande av
skogen”. Mot
bakgrund av visionen ”Leder
hållbar utveckling” ger årsredo-
visning en överblick av Skog-
forsks bidrag till ett mer hållbart
samhälle.

Ladda ned Hållbart brukande
av skogen på skogforsk.se

frAS kommer att kretsa
runt ett antal doktorand-
projekt i nära samarbete
med skogsnäringen.

StorSAtSning på SyDSVenSk SkötSeL Hållbart brukande 
av skogen

föryngring av tall i södra Sverige
Smarta föryngringar
röjning för variationsrikt skogs-
bruk

gallring och naturhänsyn
effektivare beståndsbehandling
Skötsel och virkeskvalitet 
i blandbestånd

forskningsprojekt i FRAS6 

creo
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Stamkvistning av björk är ett
bra sätt att kombinera hög vir-
keskvalitet med hög tillväxt.
Det bekräftas i en studie av
Skogforsk.

I studien undersöktes två vårt-
björksplanteringar i södra Sve-
rige. Stamkvistningen gjordes
runt midsommar vid 10 års ålder
och upp till tre meters höjd.
Minst 55 procent av grönkronan
lämnades kvar. Stamkvistningen
gjordes försiktigt med stångsåg
med ett snitt precis utanför kvist-
kudden.

Efter 10 års tillväxt analysera-
des sedan kvistarna från de 5
översta grenarna i den del av
stammens virke som var under
tre meters höjd. Totalt undersök-
tes 137 träd, varav ungefär
hälften var stamkvistade.

Studien bekräftar tidigare re-
sultat att stamkvistad björk ger
rotstockar med ett högre värde
under förutsättning att
stamkvistningen görs på rätt sätt.

Det är stor skillnad i pris mel-

lan stockar av olika kvalitet. Hos
ett björksågverk betalas de bästa
kvaliteterna idag med 650 kronor
per kubikmeter medan den lägsta
kvalitetsklassen kan ligga på halva
priset.

följ med på resan mot ett
skogsbruk utan allvarliga körs-
kador. Bli spårlös.

Det finns gott om goda exempel.
Många engagerade medarbetare i
skogsbruket är inte är nöjda för-
rän körskadorna är borta.

Men hur gör de som dag efter
dag lyckas undvika körskador?
Vilka metoder har utvecklats och
vilka verktyg finns tillgängliga?
Du hittar svaren på ”Bli spårlös”

– en mötesplats för dig som har
din arbetsplats i en skogsmaskin,
arbetar med skogsvård eller som
planerare. 

Umeå 23 augusti
Uppsala 6 september
Växjö 19 september

Bli spårlös finansieras av Lands-
bygdsprogrammet och arrangeras
av skogforsk under 2017, 2018 och
2019.  

– Riktlinjerna ger förslag på åt-
gärder för att förebygga bränder
och beskriver vilken utrustning
som ska finnas med vid olika
typer av maskinarbete. Dessutom
beskriver de hur rutinerna för hur
samråd bör ske mellan olika be-
rörda aktörer, säger Tomas Johan-
nesson på Skogforsk.

Vad som kan anses vara lämp-
liga åtgärder kan variera utifrån
rådande förutsättningar. Men
riktlinjerna slår fast att hänsyn
ska tas till såväl rådande som pro-
gnosticerade risk- och väderför-
hållanden, tillgång till olika
bränsletyper, topografi och sprid-
ningsrisker.

– Fram till idag har det funnits
lika många instruktioner för
brandförebyggande åtgärder i
skogsbruket som det finns aktö-
rer. De branschgemensamma
riktlinjerna underlättar för de en-
treprenörer som arbetar för fler
olika uppdragsgivare. De nya
riktlinjerna utgör ett bra under-
lag för att vi alla ska arbeta åt
samma håll, säger Elin Sunesdot-
ter på Skogsentreprenörerna.

Men ett bra brandskydd kräver
också att räddningstjänster och
andra myndigheter utvecklar
eller förbättrar sina rutiner, till
exempel med uppdaterade och
relevanta geodatastöd, så att ef-

fektiva och snabba räddningsin-
satser kan utföras. 

– Vi ser positivt på att de
skogsbrandriskprognoser som vi
gett SMHI i uppdrag att produ-
cera nu kommer att användas
som en vägledning för lokal risk-
bedömning och lämpliga brand-
skyddsåtgärder, säger Leif
Sandahl på MSB, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.

Riktlinjerna innebär också att
kompetensen om brandrisker i
skogsbruket ska höjas genom ut-
bildning. 

– Nu är det skogsbrukets an-
svar att ta fram instruktioner och
utbildningar utifrån riktlinjerna
och skogssektorns gemensamma
mål, säger Tomas Johannesson,
Skogforsk.

Riktlinjerna är utformade av

företrädare för skogsbruket i sam-
verkan med Skogsstyrelsen, Myn-
digheten för samhällsskydd och
beredskap, Lantbrukets brand-
skyddskommitté och deltagare
från Räddningstjänsten.

goD Affär Att 
StAmkViStA BJörk

på rätt kUrS
meD SkogforSk

mot SkogSBränDer
Nya riktlinjer 

Skogsbruket har tillsammans med myndigheter och räddningstjänst
utformat riktlinjer som ska minska risken för att skogsmaskinerna
råkar sätta eld på skogen.
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Så stamkvistar 
du björkbeståndet
kvista i två omgångar under ung-
domsåren. Första gången, när björ-
karna är 6–7 meter höga, kvistas
cirka 600–700 träd per hektar till en
höjd av 2,5–3 meter. när beståndet
når drygt 10 meter görs en andra
kvistning upp till 5-6 meter av cirka
400–500 träd per hektar.



KULTURMILJÖ
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fortfarande skadas en stor del av de kända
lämningarna av skogsbruket. Efter åtskilliga år
av kritik tog skogsbruket förra året fram bran-
schgemensamma riktlinjer för att minska ska-
dorna och jobbar även med utbildning och
attitydförändringar. Men också ny teknik kan
underlätta upptäckt och identifiering av läm-
ningarna.

Vid sidan av historiska kartmaterial har laser-
skanning snabbt vuxit fram som ett viktigt 
underlag för att kartera fornminnen. Lasern
tränger igenom skogens krontak och avbildar
markytan. Men också lämningar från förr, det
misstänkte i alla fall Skogforsks planerings-
experter.

– Om man ser intressanta formationer så
kan man kolla dem lite extra vid planlägg-
ningen, säger Erik Willén vid Skogforsk. 
Det var vår hypotes i alla fall.

Och efter att ha testat tekniken kan Erik
Willén konstatera att man med laserskanning
har goda möjligheter att hitta kandidater till
vanliga lämningar, även om det är svårare i
blockrika marker. Och vissa lämningstyper går
inte alls att upptäcka.

– Man kan väl säga att det funkar väldigt

bra där det funkar, säger Erik Willén. På sedi-
mentmarker ser man lämningarna alldeles ut-
märkt, med det behövs inte så värst mycket
sten förrän det börjar bli svårt.

Eftersom laserdata snabbt blivit en vanlig
datakälla vid planeringen är metoden lätt att
införa redan nu, även om forskarna gärna vill
utveckla metoden ytterligare: 

– Vi vill titta på om ökad upplösning i data
ger bättre identifieringsmöjligheter, säger Erik
Willén. Och så bör man analysera var olika
typer av lämningar förekommer i landskapet,
så att man vet var man måste kolla mera nog-
grant. 

Läs mer: 
arbetsrapport 923-2017 
finns på skogforsk.se

VänDA
trenDen

Tekniken som kan

Lasern såg kolbottnen. 
Men ingen annan, konstaterar
Erik Willén och arkeologen
Benedict Alexander.

Det går bra att hitta forn- och kulturlämningar i skogen med hjälp av 
laserdata – om det inte är för stenigt. Och metoden är lätt att införa i 
skogsbruket, visar Skogforsk i en första utvärdering.

text och foto: SVerker JoHAnSSon /BItZer

Man kan väl säga
att det funkar 
väldigt bra där 
det funkar.’’
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…och här är samma ring från
drönaren. Men var är den?

Vi ser oss omkring mellan ungtallarna. Vi
står alltså vid en trettio meter vid, perfekt ring.
Enligt Eriks laserdata. Men vi ser ingenting.
Ändå vet vi att den finns där. Benedict och
Erik sniffar runt och till slut börjar ringens vall
träda fram ur marken. Den är inte mer än en
halvmeter hög och utan skarpa kanter. Utan
laserskanningen hade själva ringformationen
varit  omöjlig att se.

Jag skickar upp drönaren. Ingen ring.
Jo…möjligen om man vet exakt var

den är. Harvningen gör den
också svårare att se.

Benedict ser på kartan och
bedömer omgivningarna.

– Det skulle kunna vara
en samlingsplats eller en
försvarsanläggning. Den
ligger strategiskt mellan

den här sjön och myren där
borta, som tidigare var en sjö.

Och så går ju stigen förbi här
mitt emellan dem, det är nog en

väldigt gammal färdväg.
– Eller en avrättningsplats? De låg ofta av-

sides, men den borde ha legat där flera gränser
möts, sockengränser eller bygränser …eller
också är det helt enkelt ett geologiskt feno-
men. En rymdsten som slagit ned, kanske.
Fast det där kan jag inte mycket om.

Erik konstaterar att laserskanningen i alla
fall ger oss information som vi aldrig skulle ha
upptäckt på annat sätt. Han är nöjd. Trots
ovissheten om vad ringen egentligen är. Mig
plågar det lite. Att inte veta.

10 |  Vision |  2  |  2017 LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

Vi har först tittat på en kolbotten som lasern
såg. Men uppenbarligen inte markberednings-
föraren. Eller plantörerna, för den delen. Nu
står vi på skogsbilvägen och hukar över motor-
huven med kängorna i den röda sanden.

Duggregnet strilar ned i nacken och vi ori-
enterar oss med hjälp av kartdata, GPS och en
allt våtare pappersutskrift. På tallheden ovan-
för oss visar Erik Willéns laserdata att det finns
en väldig ring. Men vad är det? En forn-
borg? En gammal handelsplats? Ett
rengärde? 

Benedict stryker sig över
hakan.

– Ja, det ser ju onekligen
spännande ut. Men jag vill
inte gärna spekulera innan
vi ser den i verkligheten.

Jag tar med mig dröna-
ren för att om möjligt ta en
bild från ovan. Och så bär det
av genom den glesa tallskogen.
En ungskog på mager sandhed
med en gles skärm av frötallar. Har-
vad. Vi följer en bred stig som markberedaren
noggrant sparat och konstaterar att marktypen
ger lasern bästa möjliga förutsättningar att
upptäcka förändringar i marktäcket. Knappt
en sten bryter ytan. Fast harvspåren syns lite.

Första stoppet är en grop. Benedict konsta-
terar att en människa grävt den. Man undrar
till vad? Den gamla gropen svarar inte och inte
heller Benedict har egentligen någon förkla-
ring. Annat än att den är grävd. Och därmed
ett kulturminne som ska bevaras.

Halvvägs till den mystiska ringen höjer sig

vision följde med till Sveg för att kolla märkliga gropar, ringar och kullar tillsammans med Skogforsks Erik
Willén och arkeologen Benedict Alexander från länsstyrelsen i Dalarna. Men vad var det vi hittade egentligen?

text och foto: SVerker JoHAnSSon /BItZer

Häng med
på en tidsresa!

Laserskanningen
ger oss informa-
tion som vi aldrig
skulle ha upptäckt
på annat sätt.

en rektangel ur marken.
– En liggmila, den lite äldre typen av mila,

konstaterar Benedict och kör ned sin jordsond
i upphöjningen. 

Mycket riktigt, sonden är full av svart kol då
han drar upp den. Datering: före 1850. Där-
med ett fornminne.

Men nu närmar vi oss ringen. Erik tittar i
sin padda. På GPS-punkten. På ringen.

– Vi står på den.

’’
Lasern har hittat en 
mystisk 30-meters ring…

?
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Helen knutsson,
planeringsansvarig på Billerud-
Korsnäs Skog:
– Vi testade Skogforsk system
Bestway för optimering av ter-
rängtransport, och då fick vi till-
gång till högupplösta markprofiler
med multipel belysning, där man
låter modellen belysas som av en
”sol” från alla håll. Då framträder
strukturerna väldigt bra.

– Så vi passade på att försöka
hitta forn- och kulturlämningar
med laserskanningen och vi
tycker det är ett bra hjälpmedel –
där det funkar! Det är lite ett eller
noll…på sedimentmarkerna fun-
gerar det utmärkt, men på steniga
marker får man snabbt problem
med tolkningen.

– Men det är väldigt dyrt att
köpa de högupplösta data som
krävs. Det borde ge en betydligt
bättre samhällsnytta om staten
tillhandahöll sina skanningsdata
fritt. 

Och när ni hittar något? 
Hur fångar ni upp det?
– Vi har en fungerande digital
kedja idag, där alla de som utför
åtgärderna kan lägga in sina data.
Om det kommer från avverk-
ningen är det avverkningsledaren
som ser till att de hamnar rätt, är
det från markberedare är det
skogsvårdsledaren. Vi följer ju de
branschgemensamma riktlin-
jerna för kulturmiljövård som jag
själv varit med att ta fram, och då
ska det finnas en återrapporte-
ringsrutin. Men det är inte bara
trycka på en knapp. Även med
jättebra IT-system krävs det syste-
matik och uppföljning hos oss.

rapportering
När det gäller rapportering till
Skogsstyrelsen har skogsägarna
en funktion på Skogsstyrelsens
webb, men vi har inte det i våra
system än. När vi avverkningsan-
mäler kommer det med i under-

lagen. Men att rapportera andra
fynd kräver en ny rutin. SKS ska
komma med en app för det snart.

mats karlsson, planerare
BillerudKorsnäs i Mora:
– Vi tycker att bilderna är riktigt
bra, de ger bra detaljer och är ut-
märkta på våra sedimentmarker.
På moränmarker med lite
ytblockighet har de inte tillfört så
mycket när det gäller lämningar,
men leta vägar inför drivningen
duger de ju bra till. 

Men det ska vara en meters
upplösning, det blir för mycket
chansningar med tvåmeterskar-
tan. Dessutom är den högre upp-
lösningen trevligare för ögat.

TYCKER TILL

Gunnar larsson, planerare
BillerudKorsnäs i Österbybruk:
– Nja, jag är inte så imponerad av
hur laserskanningen presterar på
våra steniga moränmarker. Det
blir som ett töcken. Man tycker
sig se objekt som man sedan läg-
ger ned tid i onödan på. Jag slu-
tade ganska kvickt att använda
det för att leta lämningar.

Men när jag såg data från
Främlingshem, sedimentmarker
sydväst om Gävle, förstod jag att
det verkligen kan ge en bra hjälp
där. Generellt fungerar det inte
på våra marker i norra Uppland.
Däremot ger det ju en bra hjälp
för att t.ex. lägga in diken på rätt
ställe! Laserdata med en meters
upplösning och multipel belys-
ning ska det vara för att verkligen
ge något.”

Ett bra 
hjälpmedel
– på rätt 
ställe!

3 

Helen Knutsson: ”Det funkar bra – där
det funkar. Men inte ens ett sådant här
gravröse är speciellt lätt att se om det är
stenig mark runtom."

Denna gravhög syns knappt på
skanningen i stenig terräng.

’’
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HÅLLBAR DRIVNING

”spårlös”

– bandskotare är en spännande maskintyp,
säger Olle Gelin, forskare på Skogforsk. Vi har
egentligen inte kunnat se några negativa egen-
skaper jämfört med vanliga skotare, utom då det
gäller framkomligheten i väldigt stenig terräng.
Men den funkar faktiskt bra på de flesta marker.

Skogforsk deltar i utvecklingen av två olika
prototyper av skotare försedda med mjuka
gummiband. Den ena kallas för OnTrack och
bygger på en Buffalo-skotare från Ponsse, som
utrustats med band från företaget Prinoth.
Den andra kallas Gentle och består av en 
Komatsu 845-skotare med bandsystem 

från BAE Systems Hägglunds. Bägge dessa
bandskotare lämnar betydligt mindre spår på
mjuka och blöta marker, där körning med
vanliga skotare innebär betydande risker för
markskador. 

– Sju procent av skogsmarksarealen består
av obäriga marker. På ytterligare 12 procent
kan man bara skota vid tjäle. Om vi istället
skulle använda bandskotare på dessa områden
skulle både virkets tillgänglighet öka och pro-
blemen med markskador minska betydligt,
säger Olle Gelin.

Utöver förmågan att snabbt och ”spårlöst”

ta sig fram på obärig mark har bandskotaren
många andra bra egenskaper. 

– Den sjunker ner betydligt mindre på
mjuka marker och i snö, vilket ger en lägre
bränsleförbrukning. Även backtagningsför-
måga påverkas positivt. Det blir också betyd-
ligt mindre vibrationer för föraren, säger han.

en svaghet
Egentligen har bandskotaren bara en huvud-
saklig svaghet och det är ytstrukturen. Maski-
nen är inte optimal där det är väldigt stenigt.
Frågan är hur stor andel av skogsmarkerna
som det handlar om? 

För att ta reda på det har Skogforsk analyse-
rat sina tester och kombinerat med den karte-
ring av terrängfaktorer som utförts av
Riksskogstaxeringen.

lösning på spåret

Skotare med banddrift kan köra snabbt och skonsamt i blöt och mjuk 
terräng. Den drar också mindre bränsle och ger en bättre arbetsmiljö.
Och den funkar bra på de flesta marker.   text: AnnA frAnCk  | Foto: SkogforSk
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Thomas Höijer,
skogsbruksut-
vecklare på Syd-
ved, tror att det
finns goda chan-
ser att vi ser sko-
tare med
banddrift i skogs-
bruket framöver.

– Det tror jag
absolut. Man har
ju sett att de ger en
mycket bättre bä-
righet. Men än så länge är det i ett tidigt skede.
Först gäller det att hitta en bra konstruktion
och material, så att banden håller och blir
kostnadseffektiva. 

besvärligt väder
Han tror att det förändrade klimatet är en bi-
dragande orsak till att man nu jobbar på att
utveckla konceptet med banddrift. 

– Som det ser ut i dag med besvärliga väder-
betingelser finns ett stort behov av en sådan
här produkt. Vi har ju inte längre några ”rik-
tiga vintrar”, framförallt inte i Södra Sverige,
säger han.

I dag finns det egentligen inga skotare som
klarar av att köra spårfritt på mjuka och blöta
marker. Det normala för att sänka mark-
trycket är att utrusta skotarna med breda däck
och metallband.

– Metallband har fungerat bra, men i de
tester som gjorts har de visat sig underlägsna
gummiband när det gäller bärighet och skade-
effekter på marken, säger han.

flexibilitet viktigt
Samtidigt poängterar Thomas Höijer vikten
av att bandskotaren inte utvecklas till en pro-
dukt som bara kan användas på marker med
dålig bärighet.

– Nischmaskiner har inte visat sig bli så
långlivade. Det är viktigt att de också klarar av
att köra på vanliga skogsmarker. Ju flexiblare
de blir, desto större marknadsandel kan de ta.

konkurrens behövs
För att snabba på utvecklingen föreslår han att
Skogforsk utöver sina tester och utvärderingar
också jobbar med att stimulera andra tillver-
kare att titta på konceptet.

– Om Skogforsk sprider den här kunskapen
i sitt breda kontaktnät kommer nog fler till-
verkare att vilja titta på detta. Det behövs kon-
kurrens för att pressa priserna och få fram de
bästa produkterna. 

Föraren i en banddriven skotare utsätts 
för mindre helkroppsvibrationer.
Spårdjupen minskar med 90 procent.
Mindre bränsleförbrukning.
Bättre framkomlighet.
Bättre backtagningsförmåga. 
Ökad körhastighet främst på mjukmark 
och i snö, både spårad och ospårad.
Klarar inte stenig terräng speciellt bra.

Gentle klarar backarna bra, även i djup snö.

sydved kommenterar:

”Visst finns det
en marknad”

– Resultaten visar att bandskotaren inte är
lämplig på ungefär sex procent av den totala
skogsbruksarealen. Ytterligare 28 procent är
något hindrande. Resterande två tredjedelar är
gynnsamma terränger för den här lösningen.

ekonomiskt hållbart?
Men innan bandskotaren kan utvecklas till
en kommersiell produkt återstår en hel del
studier: 

– Det vi inte har kunnat testa är livsläng-
den och vad det egentligen kostar att an-
vända band istället för hjul. Går det att
tillverka tillräckligt billigt? Är det inte eko-
nomiskt hållbart kommer ingen att vilja an-
vända det, säger Olle Gelin.

pucken hos tillverkarna
För Gentle-prototypen är det Komatsu och

BAE Hägglunds Systems som har pucken. 
– De band vi testade var inte lämpliga för

skogsmaskiner. BAE har band som är mer
lämpliga för att användas på stridsfordon.
De klarar en skogsmaskins vikt, men för att
de ska kunna användas behövs en del om-
konstruktion.

fler fältstudier
Prototypen OnTrack ligger lite närmare
marknaden. 

– De här banden tål mer vikt. Här blir
nästa steg att skicka ut maskinen i skogen
och studera hur den fungerar i drift. Vi
kommer att titta på prestation, markpåver-
kan och förarmiljö. Maskinen kommer att
samla driftstimmar, så då ser vi om banden
håller och vad som händer om man kör i 
stenig terräng, säger Olle Gelin.

Bandlösningen på Gentle är ännu för vek för skotarens
fulla tyngd. Här krävs utveckling.

Thomas Höijer är utvecklare
på Sydved.

Banddriven vs.
hjuldriven skotare

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

- 

6 plus &
1 minus:
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och det betyder att spårbildningen minskar
rejält. Särskilt när lastbilarna kör med CTI,
varierat däcktryck, på en kompakterad väg. 

– Om man kompakterar vägen och sänker
lufttrycket i däcken med CTI, så kan man
köra ut betydligt mer virke innan spåren blir
för djupa, konstaterar Mikael Bergqvist. Och
om vägytan inte nöts sönder lika fort behöver
man heller inte förbättra vägen med hyvel lika
ofta, vilket i sin tur innebär ytterligare kost-
nadsbesparingar.

Vägar som håller
Han ger ett exempel från studien där det kri-
tiska spårdjupet bestämdes till 50 millimeter –
om det djupet nåddes skulle transporterna av-
brytas. Det normala antalet överfarter innan
spåren blev 50 mm djupa var 35 stycken. Men
med hjälp av CTI och kompaktering ökade
antalet överfarter till i stort sätt obegränsad
trafik!

sparar pengar
Kompaktering med vält av över- och under-
byggnad gör också att kostnaden för material
kan hållas nere, eftersom det då inte behövs
lika mycket grus till överbyggnaden. 

– Är terrassen svag måste man kompensera
för det genom att öka mängden grus och grus
är en stor kostnad vid väganläggning, särskilt
om det ska transporteras långa avstånd, säger
Mikael Bergqvist.

Kompakteringen ger bäst effekt om den
görs vid nybyggnation, när materialet är
mjukt.

– Ju hårdare vägen är från början, desto
tyngre blir det att välta för att få effekt. 

bra grus är viktigt
Även storleken på gruset har inverkan på hur
bra effekt kompakteringen ger. 

– Vägen vi testade bestod av allt från finaste
badstrandssand till ”kattskallar” – alltså
ganska stora stenar. Där det var bra, grovt grus
såg vi en mycket god effekt. På finkornig sand
blev effekten inte lika markant. Så för att få ett
så bra resultat som möjligt med välten behöver
vi också ha ett bra grus, konstaterar Mikael
Bergqvist. 

Och din sammanfattning? 
– Om livet ska bli bra för väghållarna behöver
vi bra grus, CTI och kompaktering. Då blir
det tårta varje dag! konstaterar Mikael
Bergqvist förhoppningsfullt.

Skogforsk fortsätter nu att studera hur väl
vägen packar sig på naturlig väg genom frys-
ning och tjällossning.

HÅLLBARA VÄGAR

VäGen
till en 
Hållbar
VäG
Kompaktering med vält, gärna i kombination med CTI hos 
lastbilarna, ger hållbarare skogsbilvägar och mindre spårbildning.
– Kompakterade vägar har 16 procent högre hållfasthet, säger

Mikael Bergqvist på Skogforsk.       text: AnnA frAnCk |   Foto: Skogforsk

Sektioner av testvägen kompakterades
med vält. Sedan mättes spårbildningen
efter att antal överfarter med en timmerbil.
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för SCA Skog är bärighetsfrå-
gan central. De bygger 15–20
mil nya vägar varje år och upp-
rustar ytterligare 70–80 mil. 

– Bärighet är jätteviktigt för oss,
konstaterar Tomas Johansson,
verksamhetsutvecklare på SCA
Skog. Vi måste ha fungerande
vägar för att kunna försörja in-
dustrin både under sommartid
och vid tjällossning.

Han tycker att Skogforsks re-
sultat är mycket intressanta. 

– Kompaktering ger effekt, det
är helt tydligt. Om vägterrassen
är dåligt kompakterad måste vi
kompensera med en ökad mängd
grus. Men med kompaktering
kan vi minska grusmängden och

ändå få bra bärighet. Och efter-
som gruset är en stor kostnad,
finns troligtvis en potential att
göra vägarna mer kostnadseffek-
tiva.

oförutsedda händelser
SCA har för vana att låta sina ny-
byggda terrasser sätta sig över
vintern, men ibland uppstår
oförutsedda situationer.

– Huvudmetoden är att låta
naturen komprimera terrassen.
Men om vi får skogsskador, som
stormar och insektsangrepp till
exempel, kan det bli väldigt
snabba ryck där vi inte kan vänta
in den naturliga kompakteringen.

Men innan SCA i större om-
fattning lägger till metoden i sin

verktygslåda vill de veta mera om
metoden.

–När ska vi använda den? Är
det bara när vi bygger nya vägar
eller även när vi förstärker befint-
liga vägar? Vilken storlek ska väl-
ten ha? Ska vi bara komprimera
terrassen eller både terrassen och
överbyggnaden? Vi behöver
riktlinjer, och den här studien är
en bra början.  

fler tester
Han efterlyser också fler tester i
Skogforsks regi.

– Fälttesterna ger en hel del er-
farenheter, även för oss som värd-
företag. Vi får mycket mer
kunskap än vad som får plats i en
rapport. Det är ett perfekt upp-

lägg, där vi håller med maski-
nerna och Skogforsk ansvarar för
studier och utvärdering. Sedan
kostar det förstås en del att vara
värdföretag, men fördelarna över-
väger. Vi ställer gärna upp fler
gånger. 

det finns goda skäl att investera i en
väg om det ska rulla mycket virke
på den. men för att minimera 
underhållskostnaderna är det är
viktigt att både projektering och
vägbyggnad görs på rätt sätt. 

I och med att planeringshorison-
ten inom skogsbruket blivit kortare
har det blivit vanligt att virkestrans-
porter utförs redan på den ny-
byggda terrassen. då har inte
vägen hunnit sätta sig under en tjäl-
lossning och har förhållandevis låg
bärighet. För att kompensera för
den uteblivna tjällossningen åtgär-
dar man ofta med ett ökat lager
grus, men det är dyrt. ett möjligt 
alternativ är att istället packa både
över- och underbyggnad med en
vält vid vägbyggnationen. 

skogforsk har utvärderat meto-
den genom att jämföra bärigheten
för vägsektioner före och efter
kompaktering med vält och trafik-
belastning. dessutom har spårbild-
ningen mätts allt eftersom vägen
trafikerats med fullastade virkesfor-
don, som antingen haft ett normalt
eller lågt däcktryck. 

vägen som studerats ligger i när-
heten av mellansjö, söder om
Ånge. sCa skog var markvärd för
projektet.

”Bärighet är viktig för oss”

Om studien

Tomas Johansson, verksamhetsutveck-
lare på SCA 

Om man kompakterar vägen och sänker luft-
trycket i däcken med CTI, så kan man köra ut
betydligt mer virke innan spåren blir för djupa.’’

creo
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MERA SKOG

lars rytter på skogforsk har lett en samnor-
disk analys av vilka potentialer som finns för
att öka skogstillväxten i Sverige och våra när-
maste grannländer. Åtgärder som skogsträds-
förädling, trädslagsbyten, gödsling och nya
skötselmodeller kan ge en rejäl skjuts på sko-
gen. I enskilda bestånd går det att lyfta pro-
duktionen med 50-100 procent genom att
byta trädslag och skötselsystem. Men även i
redan välväxande skogar finns potential att få
ut mera fiber.

utan konflikter?
– Många av åtgärderna kan göras utan konflik-
ter med andra intressen, till exempel genom att
nyttja samma trädslag som tidigare, men med
förädlade plantor. Det ger en ökad tillväxt på
10–15 procent och om några decennier hela
20–25 procent, säger Lars Rytter.

Nya skötselsystem kan vara ett snabbväxande
bestånd med löv som följs av mer skuggfördra-
gande trädslag i nästa skikt. Sådana modeller
kan öka beståndets tillväxt med 10–20 procent.

– Fast det återstår en del jobb för forskning
och praktik för att hitta de optimala skötsel-
modellerna för olika trädslagskombinationer,
konstaterar Lars Rytter.

Men det riktigt stora lyftet är att byta trädslag
eller gödsla. Introducerade trädslag som sit-
kagran, douglasgran, kustgran, hybridasp och
poppel är alla testade i nordiskt klimat. Flera
av dem förväntas dessutom klara sig bättre när
klimatet förändras. I andra artiklar i detta
nummer av vision berättar vi mer om sitka,
douglasgran, hybridasp och poppel.

stora tillväxtpotentialer
Kvävegödsling av skogen är betydligt mindre
vanligt idag jämfört med toppåren på 1970-
talet. Långsiktigt skulle gödsling kunna utfö-
ras på 400 000 hektar om året i Sverige, enligt
en analys som Skogsstyrelsen har gjort. Då
handlar det om engångsgödsling ett tiotal år
före slutavverkning. Om dessutom återkom-
mande ungskogsgödsling användes skulle
ännu mer virke kunna produceras.

– Sen får vi inte glömma att skogen kom-
mer att växa snabbare även om vi inte gör
något. Klimatuppvärmningen är oomtvistad
och den kommer att leda till ökad skogstill-
växt, men också till risker för skador.

Ett av de vanligaste scenarierna från FNs
klimatpanel förutsäger att temperaturen i Sve-
rige stiger med 2,5° på sommaren och 3,5° på
vintern till år 2100. Det leder till en längre
växtsäsong, ökad mineralisering och ett mer

gynnsamt växtklimat. Dessutom ökar koldioxid-
halten.

Det finns både vinnare och förlorare på kli-
matförändringen. Tall och lövträd kommer att
gynnas, särskilt i norra Sverige. Men granen
missgynnas av varmare vintrar och sommar-
torka. I en av de prognoser som gjorts bedöms
skogstillväxten bli 44 procent högre i Finland
vid slutet av 2000-talet jämfört med idag, och
i Sverige 25 procent. För norra Sverige finns
en uppskattning att tillväxten ökar med 32
procent om temperaturen ökar med 4°C.

Analysen har också summerat de arealer
med övergiven skogsmark som skulle kunna
beskogas. Här finns en stor potential – totalt
handlar det om 1,8 – 2,6 miljoner hektar i de
nordiska och baltiska länderna.

– Jordbruksmark är ofta bördigare, och här
kan vi utnyttja våra mest snabbväxande träd-
slag för både rundvirke- och energiproduktion. 

en jättepotential
– Så sammantaget finns det en enorm poten-
tial i den nordiska skogen för att ställa om till
ett fossiloberoende samhälle. Mer intensiva åt-
gärder behöver dessutom bara praktiseras på
begränsade arealer. Skogen ska ju räcka till
många andra intressen, avslutar Lars Rytter.

studien är en del i forskningsprogrammet enerWoods som har finansierats av nordisk energiforskning. 
I programmet har forskare från Finland, sverige, norge, danmark, estland och Lettland samarbetat.
resultaten är publicerade i en artikel i den vetenskapliga tidskriften silva Fennica.

– Skogen i Norden och Baltikum har en nyckelroll i omställningen till en biobaserad 
ekonomi. Idag använder vi bara två tredjedelar av tillväxten – och både virkesförrådet 
och tillväxten ökar varje år.                                                                      text & foto: mAtS HAnnerz

merA Skog
– så in i Norden

Om studien

Tönnersjö T4. Gran, 900 m3sk/ha.
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1 | Utnyttja mer av dagens tillväxt

virkesförrådet i de nordiska och baltiska länderna är närmare
åtta miljarder kubikmeter, och det ökar med nästan 100 miljo-
ner kubikmeter om året. Idag avverkas ungefär 65 procent av
tillväxten, och mycket av grenar och toppar lämnas kvar på
marken. med hänsyn till miljö och teknik kan betydligt mer
skogsavfall tas till vara för energi och andra skogsprodukter. I
sverige handlar det om 20–25 miljoner m3 och i Finland 14-20
miljoner m3.

2 | Använd förädlade träd

År 2050 kan vi räkna med att den realiserbara vinsten med att
plantera förädlade plantor har ökat till 20–25 procent. med
klonskogsbruk ännu mer, upp till 40 procent. I Finland, sverige
och norge kommer troligen 95 procent av alla odlade gran-
och tallplantor att komma från fröplantager.

3 | Byt trädslag

det finns många införda trädslag som kan producera mer än
våra inhemska arter. hybridlärk, contortatall, sitkagran och
douglasgran har använts mest, och i danmark är även kustgran
ett stort trädslag. Contortatall som ersätter tall kan öka tillväx-
ten med 36–50 procent. kustgran kan producera 65–70 pro-
cent mer än gran i danmark, och sitkagran kan lyfta tillväxten
40 procent jämfört med gran. med poppel och hybridasp är
det möjligt att producera över 20 m3 per år och hektar under
korta omloppstider.

4 | Gödsla

skogsmarksgödsling hade en topp på 1970-talet när sverige
gödslade 190 000 hektar och Finland 240 000 hektar om året.
Idag är det betydligt lägre nivåer. om sverige skulle gödsla 400
000 hektar om året skulle tillväxten öka med 6 miljoner kubik-
meter under 10 år. Ungskogsgödsling på fem procent av
skogsmarksarealen skulle ge en ökad produktion på 7–9 miljo-
ner kubikmeter.

5 | Tänk ny skötsel

tvåskiktade skogar med snabbväxande pionjärträd och skugg-
tålig underväxt kan öka den sammanlagda tillväxten, kanske
10–20 procent. I sverige är det ovanligt, men i danmark pro-
vas många kombinationer där till exempel douglasgran,
kustgran och thuja får växa upp i skydd under snabbväxande
pionjärträd. skottskogsbruk med korta omloppstider är en
annan variant som kan ge mycket energived på kort tid.

6 | Använd jordbruksmarken

1,8–2,6 miljoner hektar nedlagd jordbruksmark skulle kunna
utöka skogsmarken med 3–4 procent. jordbruksmarken är
ofta bördig och kan användas för att odla snabbväxande träd-
slag med kort rotationstid.

vägar till
mera fiber6

Det finns en enorm 
potential i den nordiska 
skogen för att ställa om 
till ett fossiloberoende 
samhälle.

’’



 

Jonas torbiörnsson är entusiastisk över växt-
kraften hos sitkagranen, det nordamerikanska
träd som hämtats från den regntunga Stilla-
havskusten i Nordamerika. Nu växer sitkagran

på en fjärdedel av hans 280 hektar skogs-
mark på Klevs gård innanför Tvååker i

Halland.
Här regnar det inte lika

mycket som i trädslagets hem-
länder, men ändå mest i Sve-
rige. Över 1200 millimeter
om året. Dessutom blåser det
och stänker salt, och det är
ytterligare argument för

Jonas att satsa på sitka:
– Gudrun fällde 24 000 ku-

bikmeter rödgran hos oss, men
sitkan stod kvar mer eller mindre

orubbad Och saltet påverkar rödgra-
narna, som verkligen blir röda. Det blir inte
sitkan. Får du salt på fönstren kan du odla
sitka!

(Och rödgran – det är vår vanliga svenska
gran. Det danska namnet rødgran används av
många skogsbrukare i södra Sverige.)

Hans tips för att skapa växtlig och stormtå-
lig sitkaskog är att plantera tätt och gallra för-
siktigt. Träden stabiliserar varandra med både
rötter och stammar. 

– Sitkagranen har långa och sega rötter,
men också en äkta pålrot som tall. Redan en
ettårig planta kan vara så fastvuxen att den
inte går att dra upp, säger han.

kritisk mot skötselförslagen
Han är kritisk till många av de vanliga skötsel-
rekommendationerna. De passar kanske för
gran, men fungerar dåligt för sitkagran. Själv
planterar han mycket tätt – 4000 plantor per
hektar. När det är dags för låggallring kan de
undertryckta träden plockas ut som stängsel-
stolpar. De blir hårda som ek när de torkar.

Jonas är också kritisk till den markpackning
som han menar att dagens tunga skogsmaski-
ner leder till. Sitkan är känslig, och på en hård-
packad mark tar det tid, ibland flera år, innan
pålroten har hunnit tränga ner. Men om mar-
ken är lucker skjuter den i höjden på en gång.

Får du salt
på fönstren
kan du
odla sitka!

jonas torbiörnsson

– Enligt skogsbruksplanen växer
det knappt nio kubikmeter per 
hektar och år. Men när vi väl mätte
hade det vuxit tjugofyra!

text & foto: mAtS HAnnerz

SitkAgrAnen
–ett saltstänkt 

alternativ

’’
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Sitkagranen på Klevs gård har gamla anor.
Det var Jonas Torbiörnssons far som började
plantera trädslaget i början på 1960-talet.
Flera bestånd har gått igenom en omloppstid
och slutavverkats. Gran i södra Sverige får inte
avverkas före 45 års ålder även när de växer på
de bästa markerna. Men sitkagranen kan vara
mogen tidigare än så. 

Tillväxten hos sitkagranen är högre än hos
granen, det har flera vetenskapliga studier
konstaterat. Skogforsk bedömer att den växer
20-40 procent snabbare än rödgran i nordiska
försök. Men förädlad sitka växer ännu bättre,
och nu håller Skogforsk på att anlägga en frö-
plantage med utvalda föräldraträd som ska er-
sätta den äldre sitkaplantagen Åkulla. 

Fast Jonas Torbiörnsson tror att forskarnas
fältförsök underskattar sitkagranens tillväxt.
De är anlagda och skötta som vanlig gran,
men med rätt skötsel kan tillväxten bli betyd-
ligt högre. Han tror själv att välskötta sitkabe-
stånd skulle kunna producera över 30 kubik-
meter per år och hektar.

– Jag har sitkabestånd som växer tre gånger
så snabbt som gran på min mark, säger han.

proveniensen viktig
I sitt hemland har sitkagranen en vidsträckt
utbredning längs kusten, från Alaska ända ner
till norra Kalifornien. Arten har funnits länge i
Europa och finns i både bestånd och fröplan-
tager som också används som frökällor. Jonas
Torbiörnsson har både favoriter och sådana
han avråder från. Av det tiotal provenienser
som används i Sverige bedömer Jonas att två
till tre är bra.

Vilken proveniens som är ”bäst” beror
mycket på mark och hur den sköts, menar
han. På goda jordar finns snabbväxande ur-

sprungliga provenienser
som Queen Charlotte Is-
land, men för att den ska
få kvalitet krävs att träden
växer tätt. Bärmose Skov,
en dansk proveniens, har en
enorm tillväxtpotential. Det
har också den svenska plantagen
Åkulla, som dock är frostkänslig.
Flensburg är lite av en favorit. Hans be-
skrivning liknar en vinkännares omdöme:

– Flensburg är grov och stabil i stammen,
tät kropp, grova barr och ser ut som en sitka.
Grenarna skiftar mer än de andra i blågrönt.
En allroundproveniens som även växer på lite
torrare marker. 

I väntan på den nya svenska fröplantagen
rekommenderar Skogforsk danska fröplanta-
ger eller frötäktsbestånd. Om man direktim-
porterar från Nordamerika är det södra British
Columbia och norra Washington som gäller.

tallens virkesegenskaper
Udda trädslag kan få problem med avsätt-
ningen, men Jonas är inte orolig för sina sit-
kagranar. Målet med skötseln är att skapa
timmer med möbelkvalitet, det ska till och
med kunna användas till gitarrlock. Virket säl-
jer han bland annat till Södra, som har tagit
emot poster på upp mot 1000 kubikmeter
utan problem. Hållfastheten hos sitkagranen
är högre än hos granen, nästan dubbelt så hög
vid samma årsringsbredd enligt Jonas.

– Men sitka borde sågas i tallsågverk, inte
tillsammans med gran. Även om den ser ut
som gran har den egenskaper som tall och
ädelgranar. Den kådar mer än granen och sli-
ter på sågtänderna. Andra egenheter är att
fibrerna reser sig mer vid hyvling och att den

torkar lite långsammare än
gran. Som massa fungerar
den som gran men den har
ett högre utbyte eftersom
den har högre densitet.

I Sverige som helhet plan-
teras inte mycket sitka, det är

mest mindre arealer som därför
inte ger några avtryck i den offici-

ella statistiken. Skogsstyrelsen rappor-
terade att 975 hektar anmäldes för plantering
av sitkagran under perioden femårsperioden
2004-2008. Under samma period anmäldes
1,25 miljoner hektar till avverkning i Sverige.
Sitkan är alltså en liten rännil i virkesflödet.

Då har intresset varit betydligt större i våra
grannländer. I Danmark finns 34 000 hektar
sitkaskog och i Norge 50 000 hektar. I Stor-
britannien har trädslaget haft framgång med 
700 000 hektar, inte minst i Skottland. 

Jonas Torbiörnsson tror att det svaga intres-
set beror på kunskapsbrist och att fel proveni-
enser har använts på fel platser. Våren 2010
drog en våg med planteringar av sitka in över
södra Sverige, men många odlingar misslyck-
ades. Forskarna har inga bra skötselråd att
komma med. De tror att den ska skötas som
vanlig gran men den måste alltså planteras tä-
tare, säger han.

– Sitkagranen behöver inte fuktig mark eller
rörligt grundvatten. Det som gynnar är salt
och regn, sedan behöver marken inte vara per-
fekt. Jag har till och med planterat sitka på en
grusbacke, och den växte om hybridlärken på
samma plats.

Men…vilka råd om sitka får då en skogsä-
gare som vänder sig till Skogsstyrelsen eller
andra rådgivare? frågar vi Jonas.

– De har inga egna råd, de hänvisar till mig.

Om marken inte kompak-
terats av skogsmaskiner så
växer sitkan snabbt direkt.

Siktan ger 
både timmer
och massaved.
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Cecilia malmqvist vid Linnéuniversitetet vet
mer om douglasgranen än de flesta. Hon lade
nyligen fram sin doktorsavhandling om träd-
slagets plantering och överlevnad i Sverige. Nu
besöker vi några av hennes försöksytor tillsam-
mans med hennes forskarkollega Kristina
Wallertz på SLUs försökspark i Asa, Småland.

Cecilia Malmqvist och Kristina Wallertz
utgör i princip den samlade douglasforsk-
ningen i landet. Men det är inte lätt att hitta 
finansiering till fortsatt forskning om trädslaget.

– Intresset borde vara större eftersom
douglasgranen har potential att 
ersätta eller komplettera granen 
i södra Sverige när klimatet
förändras, säger Cecilia
Malmqvist.

Med varmare vintrar
och torrare sommarperio-
der kommer vår svenska
gran att stressas av torka
och frost. Den riskerar att
tryckas allt längre norrut.
Alternativet till illamående
granskogar är att utnyttja fler
trädslag. Det är också ett sätt att
sprida riskerna, menar hon.

– Jag tycker att en skogsägare bör satsa på en
palett av olika trädslag. Tall och lövskog bör
användas mer, men gärna nya trädslag också.
Där är douglasgranen definitivt ett alternativ.

De båda forskarna bedömer att det finns
högst 1 000 hektar beskogade med doug-
lasgran i Sverige. Längre ner i Europa har träd-
slaget haft större genomslag. I Frankrike finns

400 000 hektar, i Tyskland 180 000 hektar
och i Storbritannien 45 000 hektar.

– Douglasgranen växer ju bra i Tyskland
och Frankrikes klimat idag, och det klimatet
kommer vi att ha i södra Sverige inom det här
århundradet, säger Kristina Wallertz.

kust- och inlandsdouglas
Den forskning de båda bedriver handlar bland
annat om att välja rätt sort till rätt plats.
Douglasgranen växer naturligt längs kusten i

västra Nordamerika från British Columbia
ned till mellersta Kalifornien. Dessu-

tom finns det en inlandsform
som hittat hela vägen ner till

Mexiko. Det finns alltså en
stor variation mellan olika
provenienser, något som
forskarna har utnyttjat.

– Den kustnära formen
(som ibland kallas grön
douglas) är mer snabbvä-

xande, men känsligare för
höstfrost och vinterskador.

Den douglasgran som växer på
kontinenten bygger mycket på kust-

varianten. Men när vi kommer till Sverige,
och särskilt inlandet, är inlandsformen (grå
douglas) mer aktuell, säger Cecilia Malmqvist.

I forskningen har de använt ett stort försök
med praktiska odlingar av olika provenienser
som Södra har anlagt. Totalt handlar det om
250 000 plantor på 20 försökslokaler. Plantorna
kommer från sju olika provenienser från British
Columbia, både från kusten och inlandet.

– Försöken bekräftar det vi misstänkte, att
de kustnära provenienserna växer för länge på
hösten och drabbas av frostskador. Vi får alltså
leta bland inlandsprovenienserna, eller kanske
i övergångszonen mellan kust- och inlands-
provenienser, säger Cecilia Malmqvist. 

Skogsägare har idag svårt att få tag i bra pro-
venienser. Douglas som går bra i Danmark
kan vara för frostkänslig i Sverige, förutom
Skåne. Nu hoppas Cecilia Malmqvist och
Kristina på de fröplantager som Skogforsk har
anlagt, en på Öland och en i Skåne. Planta-
gerna är fem år gamla idag och det är ännu för
tidigt att skörda frö.

– Men vi vill definitivt titta närmare på pro-
veniensfrågan. Vilka sorter passar på olika plat-
ser? Här vill vi utöka antalet provenienser och
bland annat testa fler danska fröplantager och
förädlad douglasgran från högre höjder i Bri-
tish Columbia, säger Kristina Wallertz.

Vill ha frostskydd – och viltskydd
Även om det går att hitta härdiga provenienser
så är forskarna överens om att douglasgranen
behöver extra skydd under etableringen. Plan-
tering rakt upp och ner på ett hygge fungerar
dåligt. Olika former av frostskydd ingår därför
i forskningen.

På Tagels gård har douglasgranen klarat sig
utmärkt i en lågskärm av björk. I andra försök
jämförs plantering under högskärmar och på
kalhygge. Plantorna klarar sig bra under skär-
men men drabbas av frostskador på hygget.

Utöver frost finns andra faror som lurar för
douglasplantorna. Snytbaggen tycker om

AmerikAnen
som ersätter 

granen?

– Visst kan vi lära oss att odla douglasgran! 
Den har rykte om sig att vara svåretablerad 
och frostkänslig, men mycket handlar om 
rätt plantmaterial och skötsel.

text & foto: mAtS HAnnerz



LEDER HÅLLBAR UTVECKLING Vision |  2  |  2017  |  21

 

plantorna och de kan drabbas av svampskador
som skyttesvampen Rhabdocline pseudotsugae
och Swiss needle cast. Båda svamparna har hit-
tats i Sverige. 

När plantorna växer upp betas de ofta. I för-
söken har plantorna därför viltbehandlats.

– Men vi ska inte överdriva douglasgranens
begärlighet för viltet. Ofta handlar det om att
det har satts så få plantor, kanske några
hundra, på ett hygge. Viltet brukar dras till det
som är avvikande, säger Kristina Wallertz.

Det finns inte så mycket underlag att det
går att säga hur bra douglasgranen
växer jämfört med gran. Under
optimala förhållanden har den
vuxit ungefär 25 procent
snabbare, och i andra fall
likvärdigt med gran. Men
den har en mer uthållig till-
växt. Med de nya fröplan-
tagerna kan vi förvänta oss
ett större försprång.

Gärna i blandskog
Om Cecilia Malmqvist och Kris-
tina Wallertz skulle ge några od-
lingsråd, hur skulle de se ut?
Douglasgranen vill ha väldräne-
rad och inte för frostlänt mark.
Optimalt är i en sluttning eller under en
skärm av större träd. Den växer dåligt i täta
och kalla jordar, så bra en markberedning är
nödvändig.

– Vi har bland annat sett att rotutvecklingen
är riktigt bra i en markberedning med en mix av

humus och mineraljord. Men
då har vi snytbaggen som ett

problem i stället, så därför är en
markberedning som ger en bra
planteringspunkt och mineral-
jord runt plantan bra för doug-
lasgran, precis som för tall och

gran, säger Kristina Wallertz.
Ett annat råd är att blanda douglas med andra

trädslag. Det finns flera möjligheter, till exempel
med vanlig gran, lärk, sitkagran och björk. Men
det finns ännu inga studier på blandningar i
Sverige. När plantorna blivit ungskog kan de

gärna stamkvistas för att få bättre virkeskvalitet.
Riset är utmärkt för pyntegrönt.

Cecilia Malmqvist och Kristina Wallertz
hoppas fortsätta sin spännande forskning. 
Det är mycket de vill veta mer om: hur skyd-
dar vi den mot snytbagge när inte insekticider
får användas, vilka skärmar fungerar, hur ska
den odlas och lagras i plantskolan?

– Inte minst vill vi följa våra egna försöks-
planteringar under längre tid. Det händer ju
saker i naturen hela tiden, och kommer det in
några sjukdomar kan vi se det tidigt och hitta
åtgärder, avslutar Cecilia Malmqvist.

Jag tycker att en
skogsägare bör
satsa på en palett
av olika trädslag.’’

Kristina Wallertz och Cecilia Malmqvist vet mycket om douglas.

Till vänster är det markberett – där växer douglasgranen mycket bättre!

Cecilia Malmqvist vid Linnéuniver-
sitetet lade nyligen fram sin dok-
torsavhandling om douglasgranen.



 

22 |  Vision |  2  |  2017 LEDER HÅLLBAR UTVECKLING

SnABB fiBer!
Poppel och hybridasp

– Det finns inga andra trädslag i Sverige som producerar
så mycket på så kort tid som hybridasp och poppel!

text & foto: mAtS HAnnerz
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Poppel, hybridasp, gråal och björk kan
visserligen odlas tätt och under kort tid
för att maximera produktionen av ener-
gived. Men ännu bättre är att sköta sko-
gen så den blir till timmer. Röjning och
gallring är extra viktigt för lövträden,
deras lövkronor behöver utrymme för att
inte tappa tillväxt. Se till att grönkronan
inte blir mindre än cirka 50 procent av
trädets höjd.
Ett tips för att öka virkesvärdet är att

stamkvista. Skogforsk har testat
stamkvistning på både björk och hybri-
dasp och visat att det går att skapa
kvistfri ved utan att tillväxten sänks. Bra
timmerkvaliteter kan säljas till betydligt
högre priser än om allt virke blir massa-
ved eller bränsle.
– En skogsägare som satsar på grova

dimensioner och bra virkeskvalitet på
lövskogen får mycket större valfrihet.
Om marknaden vill ha sågtimmer blir be-
talningen bättre. Om den hellre vill ha
energi eller massaved så fungerar ju tim-
merträd till det också, säger Lars Rytter.
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lars rytter på skogforsk i Ekebo slår gärna
ett slag för de snabbväxande lövträdslagen.
Hybridasp och poppel är huvudalternativen,
men även gråal och förädlad björk är attrak-
tiva för den som vill nå hög tillväxt och sprida
riskerna i alternativ till barrskogen.

Den hybridasp som odlas mest idag produ-
cerar ungefär 20 kubikmeter per hektar och år,
och träden är avverkningsmogna efter 25–30
år. Med Skogforsks nya urval ökar tillväxten
till 25 kubikmeter. På de bördiga marker där
hybridaspen passar bäst växer visserligen gra-
nen också bra, 15–20 kubikmeter, men den
har en betydligt längre omloppstid.

– De snabbväxande lövträden är ett flexibelt
alternativ. Vi får snabba resultat och vi kan
byta trädslag om förutsättningarna har ändrats
när de är avverkningsmogna. Klimatet, mark-
naden och vilka skadegörare som attackerar
skiftar ju över tiden, säger Lars Rytter.

ännu snabbare
Skogforsk har förädlat fram än mer snabbvä-
xande sorter av lövträden. Under 1980-talet
gjordes ett urval av cirka 280 hybridaspkloner.
Femton av dessa har gått vidare till marknaden
efter omfattande fälttester. Klonerna, ”Ekebo
hybridasp 2”, finns att beställa hos flera plan-
todlare i södra Sverige.

Poppeln är också föremål för urval. Skog-
forsk har flera försöksserier, och man plockar
också in ny poppel från Baltikum, Tyskland
och Danmark till testerna. 

Ett bekymmer med poppeln är svampsjuk-

domen bladrost. Den gör att många tidigare
kloner har försvunnit från marknaden. I stället
testas nya, mer motståndskraftiga, kloner i
samarbete med forskare i Belgien.

– Med nya urval kan vi få fram mer friska
popplar och då har vi ett trädslag med högre
produktionspotential än till och med hybri-
dasp, säger Lars Rytter.

För både poppel och hybridasp finns sorter
som är testade för södra Sverige. Längre norrut
är det tunnare. Men Skogforsk försöker råda
bot på det med en försöksserie planterad på 13
platser från Danmark i söder till Västerbotten i
norr. De preliminära resultaten visar att ut-
valda kloner för södra Sverige kan användas på
milda platser upp till Mälardalen.

– Försöken visar också att egenskaper som
påverkar tillväxt och överlevnad är måttligt till
starkt nedärvbara. Det betyder att vi har goda
chanser att hitta klimatanpassade kloner även
för norra Sverige.

svårare att etablera
Poppeln betraktas som lite knepigare att

etablera jämfört med hybridasp, och särskilt
på skogsmark. Överlag behöver kunskaperna
öka om föryngring och skötsel av snabbvä-
xande löv på olika markslag. Skogforsk har
därför efterlyst erfarenheter från praktiken.

– Vi gick ut med en efterlysning i höstas,
och vi har fått flera bra tips. Vi har intervjuat
ett 20-tal skogsägare och förvaltare. Nu ska vi
bara sammanställa resultaten, säger Lars Rytter.

vill du veta mer om
odling av poppel
och hybridasp kan
du ladda ner en
handbok gratis från
jordbruksverket.
Författarna är från
skogforsk, sLU
och hushållnings-
sällskapet.

Försöken visar att egenskaper som påverkar
tillväxt och överlevnad är måttligt till starkt
nedärvbara. Det betyder att vi har goda 
chanser att hitta klimatanpassade kloner
även för norra Sverige.

’’

Gratis handbok 
från Jordbruksverket

Röj och 
gallra för 
lövtimmer
– det skapar valfrihet
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– konceptet bygger förstås som alla affärer på
att båda parterna tjänar på samarbetet, konsta-
terar Henrik Norgren som är maskinentrepre-
nör i Rengsjö mellan Bollnäs och Söderhamn.

Tjänstemännen och entreprenörerna här
har tillsammans lyckats skapa effektivare team
genom att identifiera samarbetsprojekt och
utveckla sina relationer. De använder sig av en
beprövad metodik för hur beställare och utfö-
rare kan samarbeta bättre. Den heter Myllan
och har utarbetats av Skogforsk. 

fick idén från Vision
Henrik Norgren är initiativtagaren till utveck-
lingsarbetet. Det började med att han läste en
artikel i vision om metodiken. Han förank-
rade idén med sina kunder på Mellanskog och
tillsammans tog de kontakt med Skogforsk.

Vid ett första möte under ledning av Skog-
forsks organisationskonsult Bodel Norrby och
hennes kollega Anders Mörk enades en mindre
grupp av tio tjänstemännen och entrepre-
nörerna om hur dagens samarbete egentligen
såg ut – vad som kunde bli bättre och vad som
redan fungerade bra.

fann gemensamt kundperspektiv
– Det var lite trögt i början, men jag kände att
vi växte ihop redan under första övningsda-
gen, säger Jonas Geholm. Bara att lära känna
varandra bättre gav styrka. Vi konstaterade att
vi gjorde väldigt mycket bra redan nu, men att
det fanns förbättringsåtgärder om man såg till
det gemensamma kundperspektivet.

– För våra kunder skogsägarna är ju inte
jobbet klart förrän redovisningen landar och
de kan bedöma om kvaliteten och nettot blev
bra. Och då måste hela kedjan fungera. Från
en duktig inspektor till en duktig röjare och en
bra maskinentreprenör. Exakt hur vi gör det är
inte lika viktigt för kunden som resultatet är,
förstås.

bra möte satte tonen
– Vi presenterade oss och började prata om
verksamheten…och ganska snart släppte spär-
rarna, konstaterar Henrik Norgren. Det var

Gör teamet
effektiVare
– Nyckeln är ansvarstagande och dialog, säger Jonas Geholm, chef för 
Mellanskogs virkesområde Södra Hälsingland. Och att hela gänget i kedjan
förstår att det här gör vi bäst tillsammans!

text & foto: SVerker JoHAnSSon | sverker@bitzer.se

Bodel Norrby coachar 
mötesdeltagarna i Bollnäs.

Konceptet 
bygger på att
bägge tjänar 
på upplägget.

nödvändigt förstås, hela projektet bygger på
att vi kan vara öppna med varandra och säga
vad vi tänker och tycker.

– Ja, högt i tak…kanske inte världens bästa
uttryck, men vi hade en bra dialog, menar
Jonas Geholm. En öppen dialog om både bra
och dåliga saker. Samtidigt måste vi bli ännu
bättre på just en öppen dialog – ibland vågar 
vi inte riktigt. Men det är bara så vi tillsam-
mans kan komma vidare!

Tillsammans tog gänget fram en plan för att
jobba smartare i team över företagsgränserna.
Och de var påfallande eniga om vilka proces-
ser som var allra viktigast att utveckla:

Att utveckla relationerna med fokus på för-
bättrad dialog, information och samsyn,
färre vardagliga misstag samt en bättre vi-
känsla.

’’
Henrik Norgren.
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– ett viktigt resultat från övningen
var att det gemensamma identifie-
ringsarbetet av lämpliga samar-
betsprojekt visade sig vara av så
stort värde för deltagarna, konsta-
terar Bodel norrby

– men det blir inte verkstad
bara för att man har snackat ihop
sig och vill samma sak. det krävs
uthålligt fokus på de identifierade
utvecklingspunkterna, och då är
en utvecklad, systematiserad dia-
log och en professionell uppfölj-
ningskultur helt nödvändig.
skogsbruk är ju en komplex verk-
samhet.

anders mörk håller med:
– det handlar om uppdrag som

genomförs under loppet av flera
månader – från planering via ge-
nomförande till slutrapportering,
det är många olika medverkande
aktörer och det här kräver en vä-
loljad organisation, säger han.

– så ju mer komplexa uppgif-
terna är, desto viktigare är det att
relationerna mellan individerna i
kedjan fungerar. vi har också kon-
staterat att yrkesskickliga indivi-
ders förmåga till samspel inte är
någon självklarhet, utan att en-
trägen övning krävs.

Anders Mörk och Bodel Norrby handleder projektet i Hälsingland.

efter ett års arbete med de gemensamma utvecklingsmålen över
företagsgränserna kan Skogforsk konstatera att hälsingarna ska-
pat ett väl fungerande teamwork.

    

 

   
   

   
   S

KOGFORSK  

        KOMMENTERAR

   
  

 

  

MER OM RELATIONSSKAPANDE…
…mellan tjänstemän och entreprenörer kommer i nästa nummer av vIsIon!

Att få fram traktdirektiven i god tid.
Att dessa ska hålla tillräckligt hög kvalitet.
Att åstadkomma en bättre planering i alla
steg av kedjan.
Att hålla en större traktbank för att kunna
förlänga planeringshorisonten.

Slutligen funderade gruppen över nya, mera
innovativa sätt att effektivisera delar av verk-
samheten.

”De flesta märkte att det blev bättre”
Och Mikael Larsson, på Curras Transport i
Edsbyn, är nöjd med resultatet:

– Jag tror att de flesta på VO:t, även de som
inte var med från början, märkte att det blev
bättre. Allt började flyta på i samarbetet med
inspektorer och produktionsledare. Lite mer
förståelse för varandras arbetssituationer och
förutsättningar gjorde stor skillnad!

slut på akutlägen
– Det som mina gubbar främst retat upp sig
på är brandkårsutryckningarna. Akuta under-
växtröjningar, där maskinen i princip stått och
väntat på oss. Men faktiskt…faktiskt har det
här projektet gett resultat!

Hans Einarsson, som är skogsvårdsentre-
prenör, är glatt överraskad. Han hade inte räk-
nat med så snabba resultat. Och även Henrik
Norgren har märkt en bättre framförhållning:

– Nu får vi traktunderlagen två veckor
innan körningen, och det gör en stor skillnad.
Då hinner vi förplanera och det är värt mycket
för oss som entreprenörer. Den här vintern har
det ju varit mycket upp och ned med vädret,
och med en fungerande framförhållning kan
vi i viss mån påverka i vilken ordning trak-
terna ska tas.

feedbacken viktig
Återkopplingen på utförda arbeten har också
blivit viktigare. Och den blir automatiskt
bättre när man känner mera vi-känsla tycker
skogsvårdsledaren Anders Eriksson:

– Bägge parterna är ju otroligt nöjda och
ger varandra feedback – ni är guld värda, ni
gör ett bra jobb. Vi ställer upp för varandra,
liksom. Det blir en vi-känsla i problemlös-
ningen.

bättre insikter
Insikten om andra tjänstemäns och entrepre-
nörers situation har ökat, och det har resulte-
rat i en annorlunda och för hela kedjan

För våra kunder 
är inte jobbet klart
förrän redovis-
ningen landar. 
Då måste hela
kedjan fungera.

Faktiskt har 
det här projektet
gett resultat!

en kort film om mellanskogs
relationsarbete finns på skogforsk.se 
i kunskapsbanken. den heter 
Övning ger effektivt samarbete.

    ’’

’’
effektivare prioritering, ökad framförhållning
och mer fokus på kvaliteten i traktdirektiven.

fler virkesaffärer
Och nu ska arbetssättet ut på bredden i hela
virkesområdet. För metodiken har inte bara
givit effektivare team – de har också givit fler
virkesaffärer, säger Jonas Geholm:

– Ja, utan tvekan har vi fått mer jobb med
hjälp av entreprenörerna. Det har blivit en
slags kulturförändring – ett nytt sätt att tänka,
som någon uttryckte det.

Henrik Norgren förklarar varför.
– Vi vet i tid att vi ska på ett ställe och köra,

vi hintar om vad som är på gång, vi känner
folk på trakten där vi jobbar och bor. Vi lobbar
i området…och då blir det mer uppdrag. Åt
oss alla.

Jonas Geholm.

Hans Einarsson.

creo
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Metodiken

Metodens ursprungliga syfte är
att beskriva för beställare och ut-
förare hur de gemensamt kan ut-
veckla verksamheten genom
riktade samarbetsprojekt.

Metoden är från början tänkt
att genomföras i två steg:

Identifiera samarbetsprojekt
Genomföra samarbetsprojekt 

Själva processen i det första ste-
get – ”Identifiera samarbetspro-
jekt” – visade sig vara av så stort
värde för deltagarna att det blivit
en egen produkt från Skogforsk:
myllan.

MYLLAN idag

Dagens myllan är en 2-dagar-
sövning som inleds med en kart-
läggning av vad som fungerar väl
och mindre väl i dagens samar-
bete.  

Strukturerat och under hand-
ledning identifieras därefter an-
gelägna åtgärds- och utvecklings-
områden i verksamheten. Ut-
vecklingsområden, som återfinns
i gränssnittet beställare – leveran-
tör eller leverantör – leverantör
utgör potentiella samarbetspro-
jekt att gemensamt ta ansvar för.

Arbetsgången

Först presenterar forskarna fakta
om vad som kännetecknar effek-
tiva team. Därefter får alla i grup-
pen presentera sin egen bild av
verksamhetsområdets nulägessi-
tuation.

Nästa steg i processen är att
deltagarna, med hjälp av exempel
från vardagen, var och en beskri-
ver hur man bedriver till exempel
drivnings- och skogsvårdsverk-
samheten.

Resultatet är en lista över tra-
ditioner, det vill säga vad och hur
man brukar utföra saker, samt 

hur relationen med affärspart-
nern fungerar. Nästa steg är att ur
dessa traditioner sortera ut:

sådant man vill bibehålla.
beteenden och situationer som
man helst vill undvika eller helt
sluta med.
sådant man ser behov av att 
justera eller utveckla.

Uppföljning

Efter ett år genomförs en uppfölj-
ning under ledning av Skogforsk.
I Mellanskogs fall genomfördes
även en breddning – att involvera
hela virkesområdet i arbetssättet
genom att synliggöra vad som
hänt under året samt att disku-
tera vad som behöver göras fram-
över för att nå en fortsatt
förbättrad samverkan och högre
effektivitet.

Även nu visade det sig att man
var ganska överens om de vikti-
gaste utvecklingsfrågorna. Det
handlade bland annat om att för-
bättra och utveckla kommunika-
tionen för att åstadkomma
förståelse för helheten i alla led.

Att bygga upp en större
traktbank för att skapa en bättre
planeringssituation och framför-
hållning ansågs vara viktigt, vil-
ket även bedöms skapa ökat
förtroende hos skogsägarna.

För att åstadkomma detta före-
slogs bland annat fler träffar och
tätare kontakter, och att även
transportföretagen behöver in-
volveras.

Om MYLLAN

En öppen dialog
är viktig för att
komma framåt. 

Grupparbeten ger idéer 
om nya arbetssätt.



Nu byter vi utseende
Nu visar vi upp en ny sida av Skogforsk.  

Ny logotyp, men också nya färger och nya typsni�. 
Helt enkelt e� ny� utseende som ska matcha  

vårt nya, bredare uppdrag.

skogforsk.se


