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Ädellövskogen är en omistlig del av Sveriges natur. Den är en självklar och attraktiv del i

det sydsvenska landskapet, viktig för rekreation och nödvändig för den biologiska mångfalden.
Virkesproduktionsvärdet i ädellövskog är dock för närvarande relativt lågt, framförallt beroende
på höga anläggningskostnader och långa omloppstider. Detta har fått till följd att intresset för
nyanläggning av ädellövskog är begränsat, trots att man på sikt kan få ett mycket värdefullt virke
och att ädellövskog klarar vinterstormar och inte drabbas av rotröta. På senare år har även naturvårdens anspråk på ädellövskogen oroat många skogsägare.
KSLA och Ädellövskogsprogrammet vid SLU har belyst ädellövskogens roll i det sydsvenska
landskapet i ett brett perspektiv med dels en konferens på KSLA i Stockholm den 14 november
2005 och dels en exkursion på Skabersjö och Torup gods i Skåne den 18 maj 2006. Viktiga frågor
som diskuterades var om ädellövskogen har potential att bli mer konkurrenskraftig ekonomiskt,
hur naturvårdsåtgärderna kan bli eﬀektivare och överföring av barrskog till ädellövskog.
Konferensen och exkursionen lockade cirka 100 respektive 80 deltagare. Denna konferensrapport innehåller korta sammanfattningar från åtta av de totalt tio föredragen.

Margareta Ihse
Ordförande Miljökommittén
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Ädellövskog för framtiden

Magnus Löf
Programledare Ädellövskogsprogrammet
Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp
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Ädellövskogen i skogsdebatten
HENR IK EK MAN, SV ER IGES TELEV ISION

Ädellövskogen i debatten är i stort sett liktydig
med ek- eller bokskogen. 1900-talet har sett
ﬂera debatter om båda.
Den massiva granplanteringen i Skåne efter
stormen 1967, som rev ner mycket stora delar
av den skånska bokskogen, vållade en intensiv
debatt som så småningom ledde till att bokskogslagen kom till 1984.
Detta ska dock mest handla om ekarna.
Striderna har varit återkommande och heta,
och de började tidigt.

I början av 1900-talet gällde konﬂikten de
stora avverkningarna av ek längs smålandskusten för att utvinna tannin till lädergarvning. En
fabrik för garvämnen fanns i Västervik. Nästan
hela den svenska exporten år 1913 på drygt 600
ton skeppades ut härifrån.
Svenska naturskyddsföreningen såg med
stor oro på hur ekarna höggs ner och bad författaren Bengt Berg att skriva om saken i årsskriften 1920. Man ansåg väl att det behövdes
en slugger och han gjorde
dem inte besvikna. Redan
rubriken slog an tonen:
”Vad skola vi göra med
ekskövlarna?”
Själv hade han ett par år
tidigare vid en resa i Kalmarbygden fått upp ögonen för
vad som höll på att hända.
”Krigsårens högkonjunktur för roﬀeri och skamlöshet
har dessvärre med penningbelastade åsnor överstigit
även det lilla bålverk, som
hette den svenska landsortens heder. Och skogs- och
egendomsjobberiets ﬂod har
blivit den ﬂottled, på vilken
de i generationer heliga gamla träden ha ﬂutit in i tanninbolagens kvarnar.”

Faksimil ur Svenska naturskyddsföreningens årsskrift
från 1920.
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Bildsviten visar växtutvecklingen i en hage i Bjärka-Säby åren 1985, 1989, 1993, 1995 och 2002.

Bengt Bergs förslag på lösning förebådar
nästan ädellövskogslagen:
”Det är så enkelt, att det är ofattbart att det
inte går att få det gjort. Avverkningsförbud för
de fyra ädla lövträden – ek, bok, lind och alm
– inom Kalmar län tills vidare. Och omedelbart införande av Ölandslagen inom Göta och
Svea land för dessa trädslag. Det vill säga – om
någon önskar avverka dem måste han först få
sin avverkningsplan granskad och godkänd av
länsjägmästaren.”
På fyrtiotalet var det dags igen. Ekparkett
hade kommit på modet, samtidigt som andra
världskriget skurit av importen av ekvirke.
Nedhuggningen var på sina håll brutal, till
exempel i Blekinge.
Evert Taube gick i Svenska Dagbladet till
angrepp mot Naturskyddsföreningen:
”Med harm, sorg och avsky ser varje anständig svensk hur andlig förmörkelse och ohejdad materialism i vårt land triumferar därhän
att våra ekskogar, ekdungar och ensamstående,
ofta halvt tusenåriga ekar, förvandlas till parkettgolv och annan lyx.”
SNFs ordförande Sten Selander svarade:
”Vill du att vi skall dra ut i bygderna, uppbåda allmogen och med slagor och hötjugor driva
bort avverkarna ur ekbackarna? I så fall är svaret nej.”
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Han lade till att problemet för naturvården
var brist på pengar. Evert Taube replikerade:
”Själv har jag inga pengar, men jag har vad
lagen, myndigheterna och ekskövlarna saknar,
nämligen ett hjärta som älskar Sveriges natur.”
Han lovade att ge en visafton på Konserthuset och skänka nettot till ekskyddet. ”En
sådan föreställning brukar inte ge mindre än
1000 kronor”, försäkrade han.
Evert Taube ville värna ekarnas skönhetsvärden. Ädellövskogsbruk var han nog tämligen ointresserad av.
I tidningen Skogen skrev Mats JuhlinDannfeldt att ”skogsmannen bör ovillkorligen
respektera naturskyddets berättigade krav, men
de som ivra för naturskyddets höga syften böra
även respektera skogsskötselns berättigade intressen, och inte försöka göra ekarna till museiföremål”. Ett förbud mot avverkning skulle
bara slå tillbaka och bli ett hot mot eken själv,
ansåg han. En uppfattning som idag även ﬂera
naturvårdsorganisationer omfattar – ”use it or
loose it”.
Vad som ibland gjort debatten om ekens öde
förvirrad är ekbeståndens många gånger luddiga tillhörighet. Skog eller jordbruksmark?
Det var ju i ängen och så småningom beteshagen som ekarna till stor del levde kvar. När
de små gårdarnas lönsamhet sviktade efter an-
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dra världskriget började många hagar växa igen,
liksom perifera marker på de större godsen. Så
långt handlar det alltså mest om jordbrukspolitik.
Men så ﬁck vi en ny skogsvårdslag 1980
som slog fast att detta var mark som skulle beskogas, och att trädslaget skulle vara gran. Det
vill säga, riktigt så stod det inte. Den berömda
paragraf 5:3 sade bara att ”Ny skog skall anläggas om skogen är så gles eller till stor del
består av olämpligt trädslag att dess tillväxt är
avsevärt lägre än den tillväxt som är möjlig.”
Föreskrifterna till lagen nämnde bland annat
som exempel igenväxande hagar och ”undermåliga lövskogsbestånd”.
Virkesförsörjningsutredningen kom 1981
med förslag om kraftiga statsbidrag till igenplanteringen, blixtsnabbt följt av en proposition
signerad Anders Dahlgren, och så var debatten
igång.
”Psst, svenska hage, har du hört vad som är
på gång?” frågade Astrid Lindgren i MånadsExpressen den 7 mars 1982. ”Jo, ser du, en belöning på 200 miljoner kronor om året är utfäst
till dem som åtar sej att röja dej ur vägen”.
Svenska staten ska satsa tre miljarder på
femton år för att bli av med sina olönsamma
hagar och ängar, konstaterade hon. Om det blir
verklighet får vi söka oss till naturreservaten,
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”när vi med smärta vill minnas vad vi har förlorat.”
”När granskogsfällen väl är där, då är våra
gröna hagar och ängar för alltid borta.”
Expressen drev frågan hårt. Dagen efter
kom ett mittuppslag med rubriken ”Rädda
hagen från detta”, illustrerat av ett hav av granplantor – i och för sig på åkermark, vilket bara
stärker bilden av en debatt i gränsområdet
mellan jord och skog.
Även morgontidningarna bevakade aktivt
frågan om ”5:3-skogarna”. Kritiken ledde så
småningom till att bidragen slopades. Men den
underliggande orsaken till att lövrika hagar inte
längre betades försvann inte. Lönsamheten för
mindre gårdar med djur fortsatte att försämras,
och den riktigt svåra frågan kvarstod: vad gör
man med en betesmark när den inte längre betas?
Under 2005 har den gamla debatten från
1980-talet fått ny aktualitet. Stormen Gudrun
rev ner 140 000 hektar skog, en yta stor som
Öland. Mycket av det var granar som planterats
på gammal lövrik hagmark. Kunde man inte
tänka sig att reparera en del av skadan, undrar
många naturvänner. Nej, granen är det trädslag
som producerar bäst – välj gran, säger rådgivarna till skogsägarna.
”Dags plantera lövskog i söder”, skrev där-
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emot Dagens Nyheter i en analys den 19 januari
och så har det låtit i många andra tidningar.
Men inom näringen dominerar nu som då tron
på granen.
Nya idéer och kunskaper om hur man med
bättre ekonomi kan odla ek och bok har inte
ändrat på det. Låt vara att de inte nått fullt så
långt som druiden Miraculix på sin tid (ekdebatten har gamla anor). När Asterix och hans
tappra galler hotades av ett romerskt exploateringsprojekt som innebar skövling av ekskogen
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tog druiden fram ett magiskt ekollon. Varje dag
drog romarnas slavar omkull en mängd ekar.
Och varje natt smög gallerna ut och planterade
nya, ett ollon i varje grop. Så fort det landat
växte där blixtsnabbt upp en ståtlig ek med ett
”FFFLOUP”.
När inte ens en naturkatastrof som Gudrun
eller hotet om kraftiga temperaturhöjningar
framöver förmår förskjuta balansen i ädellövets
riktning, är det kanske sådana föryngringsmetoder som krävs.
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Ädellövskog till nytta för alla
JAN LINDER, SKOGSVÅR DSST YRELSEN SÖDR A GÖTAL AND

Vi har alla ett förhållande till träd, till skog,
våra egna minnen och personliga relationer
till våra ädla lövträd och ädellövskogen. Vi har
vårdträd, alléer, inramningen av kulturbygden,
skogen vi lekte i, skogen vi hjälpte pappa eller
farfar/morfar att jobba i. Mina minnen präglar
naturligtvis både medvetet och undermedvetet
min syn på ädellövskogen.
En unik resurs med många möjligheter
Under min tid som länsjägmästare för skogsvårdsstyrelsen Mälardalen var jag engagerad
i ett projekt tillsammans med länsstyrelsen i
Stockholms län där ädellövskogarna kartlades.
Mot slutet engagerade jag mig i arbetet med
Miljökvalitetsmålet Levande skogar och snubblade rätt in i Södra Götalands arbete med deras
regionala mål när jag ﬂyttade ner. Det stod då
klart för mig att vi behövde en bättre totalbild av
vilka behov ädellövskogen fyller i samhället.
Ädellövets och ädellövskogens roll liknar givetvis de övriga trädslagens och skogarnas roll,
men är mer accentuerad dels genom att det inte
ﬁnns så mycket, dels genom den geograﬁska utbredningen i närheten av tätbefolkade områden.
Några av de mer påtagliga anspråken är produktionsintresset knutet till industrins efterfrågan, behovet av ädellövskog för rekreation och
friluftsliv, den till det intresset kopplade turistnäringen (Sveriges för närvarande snabbast växande
näringsgren), naturvårdens/den biologiska mångfaldens anspråk och kulturmiljövårdens anspråk.
Allmänhet och näring har olika syn på vad
som är konﬂiktsituationer
En undersökning som genomförts av Kairos
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Future på Skogsstyrelsens uppdrag visar att
allmänheten värderar skogen högst ur ett upplevelseperspektiv. Detta stämmer överens med
andra undersökningar som visar att vi idag i vårt
västerländska samhälle söker upplevelser. Det
avspeglas tydligt inom turistnäring och handel.
Det är således produktionsskogsbrukets påverkan av upplevelsen som är konﬂiktsituationen
gentemot den breda allmänheten.
Inom skogsbruket har detta inte blivit uppmärksammat fullt ut, den stora konﬂiktpunkten här är balansen mellan produktion och
bevarandeintressen, men vi uppfattar att detta
även är vad den breda allmänhetens ser som den
största konﬂikten.
Hur mycket ädellövskog har vi och hur ser
den ut?
Tidigare ymnigt förekommande i hela södra
Sverige har den genom vår historiska markanvändning reducerats till en liten spillra. Idag är
mindre än en procent, cirka 200 000 hektar klassad som ädellövskog i Sverige. Mer än hälften
av den ﬁnns i Halland, Skåne och Blekinge där
den utgör 14 procent av arealen. Därutöver växer
cirka 30 procent av ädellövet inblandat i andra
skogar som inte klassats som ädellövskog. Trots
att så lite ﬁnns kvar, är det ändå i ett internationellt perspektiv ett unikt natur- och kulturarv.
Skogsbrukets och industrins anspråk
Grunden för skogsbrukets intresse är givetvis en
fungerande marknad där skogsägaren känner stimulans av en god avkastning. Ädellövmarknaden
uppfyller tyvärr inte detta villkor fullt ut, den är
betydligt känsligare för konjunkturer och mode-
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växlingar, vilket särskilt gäller boken.
Marknaden är inte heller alldeles fri, den
regleras av skogsvårdslagen som tvingar skogsägaren att bibehålla en ädellövskogsproduktion
på de marker som var ädellövskog då bokskogsrespektive ädellövskogslagen trädde i kraft.
En relativt stor andel av dagens äldre ädellövskogar har uppkommit genom successiv
igenväxning av tidigare trädbevuxna utmarker
och har inte anlagts eller skötts med syfte att ge
goda kvaliteter. Inte minst bokskogarna växer
dessutom ofta på marker som är relativt svaga
och därmed inte de allra bästa ur kvalitetsproduktionssynpunkt. En stor andel är gammal och
håller på att utveckla rödkärna vilket av marknaden uppfattas som en kvalitetsförsämring.
Bok och ek dominerar helt den industriella
efterfrågan, övriga ädla lövträd har bara en marginell marknad.
Vi har en nationell brist på bokvirke till dagens massaindustri. Stora Enso Nymölla AB
står för 90 procent av virkesförbrukningen av
inhemsk bok (massaved). Intresset att öka den
inhemska delen av virkesanskaﬀningen är stort,
men importberoendet kommer att vara fortsatt
stort. Efterfrågan på boktimmer varierar kraftigt över tiden, vi beﬁnner oss nu i en efterfrågesvacka, vilket även påverkar massavedstillgången.
Marknaden för ek är stabilare över tiden.
Förbrukningen av ek borde kunna täckas i huvudsak av inhemsk råvara, och här ﬁnns sannolikt fortfarande en outnyttjad potential, med
reservation för vissa kvalitetskrav som kanske
inte kan tillgodoses fullt ut. Under 2004–2005
har de största användarna av ektimmer endast
kunnat täcka cirka en fjärdedel av sitt virkesbehov med inhemsk ek. Ytterligare ett problem
är att småposter av högkvalitativt virke, som
sammanlagt är en hygglig kvantitet, inte når
”rätt” förädlingsindustri.
Under senare år har ﬂera lövsågverk mon-
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terats ner eller lagts i malpåse. Vi är dåliga på
vidareförädling. Man kan fråga sig om vi har ett
systemfel på vår ädellövmarknad?
Trots dagens problem ökar intresset för ädellöv. Flera tusen hektar ny ädellövskog har tillkommit de tio senaste åren. Vi kan räkna med ett
långsiktigt successivt tillskott av produktionsarealer genom trädslagsbyten, nyodling och gallring i beﬁntlig blandskog.
Bioenergimarknaden har växt och hur den
utvecklas beror mycket på både energipolitiken
och hur energimarknaden i övrigt utvecklas. Idag
tas så kallade GROT (grenar och toppar) regelmässigt ut från både slutavverkningar, gallringar
och (eftersatta) röjningar. För Södra Götalands
del anmäldes uttag år 2003 på 22 000 hektar i
samband med slutavverkningsanmälningar, att
ställas mot slutavverkningsarealen inom samma
område på 53 600 hektar, det vill säga GROT
tas från drygt 40 procent av avverkad areal. Den
kommersiella energimarknaden kan bli ett starkare hot än idag mot den etablerade skogsindustrin, särskilt lövvedsmarknaden kan ändras då
lövved har ett bättre energiinnehåll.
Behovet av ädellövskog för rekreation och
friluftsliv
Ädla lövträd och ädellövskog är omtyckta inslag
i den natur som många söker sig till för rekreation och friluftsliv och är en del av det vi kallar
skogens sociala värden. Skogens sociala värden
är dock mycket vidare än så och rymmer även
begrepp som folkhälsa, naturturism och barns
utveckling. Skogens olika sociala värden kan
lättast tillvaratas genom ett skogligt mångbruk.
Mångbruk är ett möjligt långsiktigt sätt att öka
intäkterna för skogsägare och även bidra till att
mildra konﬂikterna mellan olika intressen som
naturvård och skogsproduktion.
Idag sker en stor del av vardagens naturbesök
nära hemmet. Då en stor del av befolkningen
bor i tätorter är det framförallt i den tätortsnära
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naturen som många rekreerar sig. Det innebär
dock inte att landsbygdens natur är en ointressant miljö för rekreation och friluftsliv. Det är
snarare så att naturen på landsbygden kompletterar naturen nära tätorten.
Inte minst i södra Sverige söker sig turisterna ut i naturen. Besökssiﬀrorna i var och en
av Skånes nationalparker och andra mest välfrekventerade områden ligger på 250 000 till 1
miljon årsbesök.
Det ﬁnns även risker för konﬂikter mellan
olika former av rekreativt nyttjande av skogen.
Omtyckta områden kan även drabbas av stort
slitage och spårbildning. Ibland är därför någon
form av kanalisering nödvändig för att minska
konﬂikterna.
Behovet av ädellövrika skogar och trädmiljöer i tätortsnära områden är mycket stort i vår
mest trädfattiga del av Sverige - sydvästra Skåne.
Här ﬁnns det goda möjligheter att kombinera
främst sociala värden och produktion av ädellövvirke. Detta mångbruk kostar något mer, men
de virkesmängder som undanhålls marknaden
är marginella.
Naturvårdens anspråk
Av Europas ursprungliga skogar har 56 procent
gått förlorade. Av ursprungliga 740 miljoner
hektar återstår idag 320 miljoner hektar.
Över 80 procent av jordens nemorala skogar (vinterkala lövskogar) är idag helt utplånade,
vilket gör dessa till några av jordens mest hotade ekosystem. Under de senaste 200 åren har
98 procent av den äldre (>130 år) ädellövskogen
försvunnit från Sveriges tre sydligaste län.
Det ﬁnns idag ett vedertaget sätt att utföra
bristanalyser som gör det möjligt att kalkylera
på långsiktiga behov för avsättning av skog för
naturvårdsändamål. Detta sätt att beräkna arealkrav accepteras av forskarsamhället nationellt
och internationellt och det ﬁnns egentligen idag
inget reellt alternativ. I botten krävs en målfor-
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mulering och skogspolitiskt har den formulerats
”Skogen skall brukas så att växt- och djurarter
som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser
och i livskraftiga bestånd”.
Teoriuppbyggnaden är sedan relativt enkel.
Man utgår från ett referenslandskap för att kalkylera på vad som långsiktigt krävs. Genom att
jämföra med det som ﬁnns idag, får man fram
eventuella brister. Man vet att det ﬁnns tröskelvärden för olika arter och artgrupper där utdöendetakten accelererar. För studerade däggdjur och
fågelarter rör det sig om intervallet 10-30 procent av referensen. Detta stöds av andra teoretiska simuleringar.
För en rad arter och miljöer knutna till ädellövskogen är situationen idag den att det råder
en faktisk bristsituation. Vi ligger nära eller under tröskelvärdena. Där bristerna är stora krävs
omedelbara och riktade insatser. Den viktigaste
insatsen är att bevara det som ﬁnns kvar idag av
hotade miljöer genom att satsa på deras naturvärden, främst genom att de avsätts för naturvård. För de miljöer där bristerna är mycket stora
krävs dessutom att resterande kvantiteter på sikt
återskapas.
Det ovan beskrivna sättet att räkna har man
använt i förarbetena (Miljövårdsberedningen
SOU 1997:98) inför nationella beslut som kopplar till miljökvalitetsmålet Levande skogar. Om
man bryter ner dessa siﬀror till ädellövskogen
i Södra Götaland så framgår att cirka 30 000
hektar bokskog, 15 000 hektar ekskog och 4 000
hektar alm/askskog behöver skötas med naturvårdsinriktning eller lämnas för fri utveckling.
I den nationella bevarandestrategin har ädellövet fått en hög prioritet. I Södra Götaland
kommer ungefär hälften av den areal som formellt skyddas att utgöras av ädellövskog eller
ädellövrik skog, vilket motsvarar drygt 9 procent av arealen ädellövskog. I denna delmängd
kommer i stort sett alla nyckelbiotoper och

13

naturvärdesobjekt med inslag av bok att ingå.
Den totala virkesvolymen för dessa objekt
med bok och bokinslag är cirka 200 000 m3sk
(skogskubikmeter, volymen virke inklusive topp
och bark), vilket motsvarar 5,7 procent av totalvolymen ädellöv. Virkeskvaliteten i dessa 200 000
m3sk är klart lägre än genomsnittliga kvaliteter.
Både den storskaliga bioenergimarknaden
och den småskaliga i form av brännved för uppvärmning och ”mysbrasor”, påverkar redan naturvårdshänsynen negativt och kan göra så än
mer framöver. Flera rödlistade arter dras till och
utnyttjar GROT och om denna tas ur skogen
under deras utvecklingsfas i veden, så får det allvarliga konsekvenser för restpopulationer.
Kulturmiljövårdens anspråk
Fornlämningar har ett mycket starkt lagligt
skydd genom kulturminneslagen. Detta betyder
att lämningar som är klassade som fornlämning
eller fornlämningsområde inte får skadas. Vid
föryngring av ädellövskog krävs oftast ﬂera omgångar med markberedning. Det är här de tydligaste konﬂikterna uppstår när markberedningen
skär ner i kulturlagren.
Vi vet inte idag om ädellövrika områden generellt sett hyser ﬂer värdefulla kulturmiljöer än
annan skog. Detaljerade undersökningar och
grävningar i utpekade områden visar att vi idag
bara känner till ett mindre fragment av beﬁntliga
fornlämningar. Den pågående skog- och historieinventeringen indikerar samma förhållande,
samtidigt som den bidrar till ökade kunskaper.
Den areella utsträckningen av fornlämningsobjekt är ofta relativt begränsad och fornlämningsområden medför sällan att skogsbruk försvåras på
ett avsevärt sätt. Ett undantag utgör röjningsröseområdena, en problematik som måste lösas.
Detta betyder sammantaget att arealanspråken i dagsläget är svåra att kvantiﬁera i hektar
skogsmarksareal, men de torde vara tämligen begränsade. Samtidigt bör man vara medveten om
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att anspråken kan förändras i takt med att kunskapsläget förbättras. Ett bättre kunskapsläge
gör det också möjligt att göra mer välgrundade
prioriteringar för att bevara de mest betydelsefulla delarna av vårt kulturarv.
Sammanfattning
De ädla lövträden och ädellövskogen fyller många
olika behov i samhället och anspråken från olika
intressenter skapar konﬂiktsituationer. Merparten
av dessa konﬂikter kan klaras av genom kunskap,
information och planering där hänsyn tas till andra
intressen.
Förutsättningarna för mångbruk där ﬂertalet
intressen kan tillgodoses är goda. Helt dominerande som mer svårlöst konﬂiktorsak är den mellan
eﬀektiv produktion och naturvårdens bevarandeintressen. Den är särskilt uttalad i de fall då naturvårdsalternativet heter fri utveckling. Mer svårbedömt är hur energisektorns efterfrågan kommer att
medföra allvarligare konﬂiktsituationer.
Ädellövskogen är en nationell natur- och kulturskatt som vi alla tillsammans har ett stort ansvar
att förvalta. Den allmänna bilden idag är att det
ﬁnns många problem förknippade med ädellövet,
både med lönsamheten i produktionsskogsbruket
och med det som man uppfattar som ett hot från
andra intressen.
Ändå ökar intresset för ädellöv hos markägarna. Vi kan räkna med ett långsiktigt
successivt tillskott av produktionsarealer genom
trädslagsbyten, nyodling och gallring i beﬁntlig
blandskog. På lång sikt kan vi sannolikt även räkna
med ett tillskott av naturvärdesobjekt från trädbärande jordbruksmarker som sluter sig allteftersom
nuvarande hävd upphör.
Min förhoppning är att vi kan lyfta blicken,
bortom dagens situation, och samla alla goda krafter som ser ädellövskogens möjligheter att fylla alla
de behov vi har.
Alla som ser möjligheterna att gemensamt verka för en ädellövskog till nytta för alla.
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Ädellövskogen och ekonomin
MAT TIAS BOMAN OCH LEIF MAT TSSON, SLU

Ekonomi
Tillämpad skogsforskning har ofta en ambition
att beskriva eller utvärdera olika handlingsalternativ, från skogsskötselaspekter på beståndseller fastighetsnivå till skogspolitiska aspekter på
nationell eller internationell nivå. Oavsett vilket
handlingsalternativ som ska utvärderas är begränsningarna på de varor och tjänster som skogen kan generera en röd tråd som löper genom
allt beslutsfattande. I den samhällsekonomiska
teorin ﬁnns också den grundläggande insikten
att resurserna är begränsade i förhållande till de
mänskliga behoven (Dolan & Lindsey, 1988).
Samhällsekonomiska analyser behandlar alltså
situationer där begränsade resurser kräver en avvägning mellan konkurrerande syften eller mål.
Vi måste göra val, där värdet av ett handlande
måste ställas mot värdet av ett annat, eller det vi
måste avstå (kostnaden). Marknader och priser
kan ofta organisera ekonomisk aktivitet i form
av valet mellan olika handlingsalternativ relativt
väl, exempelvis när det gäller produktion av virke.
Många varor och tjänster köps och säljs dock inte
på någon marknad, även om de representerar värden för olika grupper i samhället. Exempelvis kan
detta gälla skogen som miljö för allemansrättslig
rekreation eller biologisk mångfald. I dessa fall
fungerar marknadsmekanismerna mindre väl,
och resultatet kan bli en resursallokering som inte
motsvarar samhällets behov. Olika typer av styrmedel eller incitament från samhällets sida kan
därför behövas för att åstadkomma en önskad resursallokering (Hanley et al., 1997).
Samhällsekonomisk resursfördelningsteori är
ett användbart verktyg för att analysera hur samhället löser tre grundläggande frågor, vilka är lika
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viktiga rent generellt som när det gäller skogliga
resurser. Vad ska produceras och i vilka kvantiteter?
Exempelvis virke, rekreation och biologisk mångfald. Hur ska det produceras? Exempelvis genom
skogsskötsel eller bildande av naturreservat. För
vem ska det produceras? Exempelvis konsumenter
av virkesprodukter, rekreationsfolk, en bredare
allmänhet, eller framtida generationer (Axelsson
et al., 1988).
Fortsättningsvis kommer framförallt frågorna
Vad? och För vem? att beröras. Inledningsvis kan
dock en kort beskrivning av vissa bakgrundsförutsättningar för samhällsekonomiska analyser
kring skog och ädellövskog vara befogad.
Vad har hänt i Sverige?
Utan att överdriva kan man säga att förutsättningarna för skogens nyttjande ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har förändrats över tiden.
Idag utgörs 55 procent av Sveriges landareal av
skog, och virkesförrådet har ökat stadigt sedan
systematiska inventeringar började genomföras på
1920-talet (Skogsstyrelsen, 2005). Mindre än 1
procent av landets skogsmarksareal utgörs av ädellövskog (Skogsfakta, 2002). Tillväxten i Sveriges
skogar är idag drygt 4 m3sk (skogskubikmeter,
volymen virke inklusive topp och bark) per hektar
och år (Skogsstyrelsen, 2005). Hälften av de arter
som återﬁnns i de svenska listorna över hotade och
missgynnade växter, svampar och djur (rödlistor)
återﬁnns i skogen (Gärdenfors, 2005).
Idag bor drygt 80 procent av svenskarna i tätorter (SCB, 1996), för 150 år sedan bodde 90
procent på landsbygden (SCB, 1914). Det sammantagna bidraget av jordbruk, skogsbruk och
ﬁske till bruttonationalprodukten har sjunkit från
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knappt 30 procent i början av 1900-talet till cirka
2 procent idag (SCB, 2005).
Dessa förändringar vad gäller skogen, befolkningsstrukturen och samhällsekonomin gör det
rimligt att anta att samhällets efterfrågan på skogens
varor och tjänster också har förändrats över tiden.
Hur ser det ut i Skåne, Blekinge och Halland?
Ur ett ädellövskogsperspektiv är det av särskilt
intresse att studera Skåne, Blekinge och Halland,
eftersom dessa län inrymmer cirka hälften av
både landets areal och virkesförråd av ädellövskog
(Brunet & Berlin, 2004; Skogsfakta, 2002) . Den
totala skogsmarksarealen i Skåne, Blekinge och
Halland utgör 32 procent, 66 procent och 53 procent av landarealen i respektive län (Skogsfakta,
2002). Särskilt Skåne avviker alltså nedåt jämfört
med riksgenomsnittet vad gäller skogsmarksarealen. Samtidigt utgör ädellövskogen 21 procent, 14
procent respektive 5 procent av skogsmarksarealen
i Skåne, Blekinge och Halland (Skogsfakta, 2002),
vilket i samtliga tre län är avsevärt mer än i riket i
övrigt. Tillväxten i de tre länens skogar uppgår till
cirka 8 m3sk per hektar och år (Skogsfakta, 2002),
alltså nästan dubbelt så mycket som riksgenomsnittet. Dessutom kan man konstatera att Skåne
totalt sett hyser ﬂer rödlistade arter än något annat län i Sverige, och att en stor del av dessa arter
återﬁnns just i ädellövskogen (Gärdenfors, 2005;
Håkansson, 2000).
Befolkningen i Skåne, Blekinge och Halland
är till 87 procent, 78 procent, respektive 78 procent boende i tätorter, vilket ungefär motsvarar
riksgenomsnittet. Dock utgör de tre länens befolkning tillsammans 17 procent av Sveriges befolkning (SCB, 2005), på 5 procent av landarealen
i riket (Skogsfakta, 2002). Vidare är cirka 30 procent av de tre länens befolkning bosatta i Malmö,
Lund och Helsingborgs kommuner, som alla har
mer än 100 000 invånare (SCB, 2005).
Sammantaget kan man alltså konstatera
att skog generellt tycks vara en relativt sett mer
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begränsad resurs i Skåne än i övriga landet.
Den relativa tillgången på ädellövskog är dock
avsevärt högre i de tre länen jämfört med resten
av landet. Ädellövskogen är också betydelsefull
för rödlistade arter, som nästan deﬁnitionsmässigt utgör en begränsad resurs. Samtidigt hyser de
tre länens skogar en ur virkessynpunkt värdefull
skog med hög tillväxt. Dessutom är de tre länen
tätbefolkade och regionalt mycket urbaniserade.
Alla dessa aspekter belyser det faktum att många
olika intressen måste tillgodoses när det gäller
länens skogar generellt, men även ädellövskogen speciﬁkt. Avvägningar måste därför göras i
användningen av dessa skogar, eftersom många
olika begränsade resurser är inblandade. När det
gäller ädellövskogen behöver därför många frågor
besvaras för att åstadkomma en god avvägning.
Exempel på sådana frågor kan vara:
• Är det samhällsekonomiska värdet/capita
av allemansrättslig rekreation i skog i dessa
län annorlunda än i övriga landet, särskilt
nära tätorter?
• Är det samhällsekonomiska värdet av
rekreation i ädellövskog annorlunda än
värdet av rekreation i skog generellt?
• Är det samhällsekonomiska värdet av
biologisk mångfald annorlunda i ädellövskogen?
• Finns det utrymme för samhällsekonomiskt lönsamma förändringar i användningen av skogen?
Forskningen kring dessa frågor har nyligen påbörjats inom ramen för det så kallade
Ädellövskogsprogrammet, vilket innebär att det
för närvarande saknas entydiga svar. En tämligen omfattande forskning har dock bedrivits
kring liknande frågor när det gäller andra typer
av skog. I det följande kommer därför ett urval
av forskningsresultat att presenteras när det gäller
skogens samhällsekonomiska betydelse nationellt,
samt speciﬁka studier av dess samhällsekonomiska
betydelse för rekreation och biologisk mångfald.
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Förhoppningsvis kan detta skänka ett perspektiv
även på ädellövskogen. Därefter presenteras en
nyligen gjord jämförelse av gran och bok med
ett vidgat ekonomiskt perspektiv, där hänsyn tas
även till varor och tjänster vid sidan om den rena
virkesproduktionen. Avslutningsvis presenteras
några slutsatser.
Ekonomisk forskning kring skogens varor och
tjänster
I den samhällsekonomiska forskningen kring
skog har man studerat såväl virkesproduktionen som varor och tjänster som bara delvis eller
ibland inte alls är prissatta på marknader. Studierna
har ofta berört enskilda företeelser, exempelvis
allemansrättslig rekreation, jakt eller biologisk
mångfald. Ett ambitiöst arbete att sammanställa
dessa studier görs inom ramen för de så kallade
miljöräkenskaperna, där Statistiska Centralbyrån,
Naturvårdsverket och Konjunkturinstitutet är
engagerade. Miljöräkenskaperna innefattar ﬂera
olika delar, från sammankopplingen av ekonomisk statistik med miljöstatistik, utveckling av
indikatorer och index, till modeller för att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö (SCB,
2002). En uppskattning av det årliga värdet av
varor och tjänster som genereras av de svenska
skogarna redovisas av SCB (2001) inom ramen
för miljöräkenskaperna, samt även av Kriström &
Skånberg (2001). Man beaktade avverkat virke,
produktion av bär, svamp, viltkött och lav, rekreation (inklusive jakt), erosion och bullerskydd,
kolbindning, biologisk mångfald, och vissa andra förändringar i tillgångarna på naturkapital.
Virkesproduktionen ingår i de oﬃciella nationalräkenskaperna, medan bär, svamp, viltkött och
lav delvis ingår. Förändringen i skogsmarksareal
ingår också i de oﬃciella nationalräkenskaperna
som en del av förändringen i tillgångarna på
naturkapital. Under sex olika år under perioden
1987-1999 uppgick värdet av det avverkade virket
till i genomsnitt omkring 19 300 miljoner kro-
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nor per år. Värdet av bär, svamp, viltkött och lav
uppgick till omkring 2 100 miljoner kronor per
år. Värdet av rekreation (inklusive jakt) uppgick
till cirka 20 100 miljoner kronor per år. Värdena
av erosions- och bullerskydd respektive kolbindning uppgick till 200 miljoner kronor respektive
7 000 miljoner kronor per år. Värdet av biologisk
mångfald, beräknat utifrån kostnaden för att möta
målen för biologisk mångfald, beräknades till omkring 1 600 miljoner kronor per år. Förändringar
i övriga naturkapitaltillgångar värderades till minus 1 600 miljoner kronor.
Summerar man de olika värdekomponenterna
(biologisk mångfald går in i beräkningen som ett
negativt tal) kommer man fram till en summa av
45 500 miljoner kronor per år. De exakta värdena
är av mindre intresse i detta sammanhang, utan
snarare storleksordningen. Rekreationen utgör en
värdekomponent av samma storleksordning som
virkesproduktionen, och kolbindning respektive
biologisk mångfald utgör också stora värden. Ett
försiktigt konstaterande är därför att skogens
bidrag till samhället och välfärden är betydligt
större än vad som avslöjas i den oﬃciella statistiken. Innebörden av värdena på denna aggregerade
nivå är dock kanske inte helt lätt att förstå. Vi ska
därför exempliﬁera närmare med några studier av
rekreation och biologisk mångfald i skog.
I en översikt av ﬂera studier (Jämttjärn, 1996)
beräknas värdet av ett skogsbesök för rekreation
(förutom jakt) för genomsnittssvensken till cirka
50 kronor, och besöksfrekvensen per individ till
cirka 1 gång per vecka (52 gånger per år). Värdet
per år och individ kan enligt denna studie därför beräknas till cirka 2 600 kronor. I en studie
av individer i åldrarna 18-74 år uppskattas antalet
skogsbesök till 30 per år (SCB, 1999). Om man
applicerar denna besöksfrekvens på Jämttjärns
(1996) studie blir naturligtvis rekreationsvärdet
lägre, cirka 1 500 kronor per år. Mattsson & Li
(1993) rapporterar dock ett värde om cirka 5 900
kronor per individ och år för Västerbottningars
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skogsbesök. Besöksfrekvensen var också avsevärt
högre än i de tidigare nämnda studierna, cirka
100 besök per år. Värdet per besök är därför av
samma storleksordning som i Jämttjärns (1996)
översikt.
Boman et al. (2005) undersökte värderingen
av att uppnå de nationella miljömålen för Sverige
(Miljömålsrådet, 2005) generellt, och värderingen av biologisk mångfald (genom skyddad
skog) som en del av dessa miljömål. Studien vände
sig till slumpmässigt utvalda svenskar i åldrarna
18-75 år. Man fann en genomsnittlig värdering
för att uppnå miljömålen om 1 000-2 000 kronor per person och år, varav värderingen av skyddad skog utgjorde en del. Aggregering av den
genomsnittliga värderingen över den undersökta
populationen indikerade att värdet av att uppnå
målet för skyddad skog fram till år 2010 överstiger
kostnaderna.
Dessa exempel ger en liten inblick om vilken
betydelse som människor åsätter skogens ”icke
virkesvärden”. Resultaten gäller dock skog och
svenskar i allmänhet, så vilken relevans kan de
ha när det gäller ädellövskogen? Egentligen kan
man än så länge bara ha hypoteser. Men en un-

dersökning av Holgén & Bostedt (2004) ger en
ﬁngervisning om vilka extra ”icke virkesvärden”
som skulle krävas – eller hur mycket mer värdefull ädellövskog skulle behöva vara sedd från
”icke virkesvärde”-synpunkt – för att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv motivera ädellövskog
jämfört med andra trädslag. I denna studie undersöktes granens virkesekonomiska lönsamhet
jämfört med bokens på ett hypotetiskt skånskt
skogsområde med ståndortsindex G34. Man antog att skogsägaren innehar ett stycke kal skogsmark, och ska besluta sig om hon/han ska satsa på
gran eller bok. Inte oväntat visade beräkningarna
att granens lönsamhet var klart högre än bokens
när enbart virkesproduktionen beaktades. I nästa
steg tänker vi oss en ”samhällsekonomisk” skogsägare som även beaktar ”icke virkesvärden”. Då
kan man fråga sig hur stora de extra ”icke virkesvärdena” hos boken behöver vara för att ge bokskogen en lönsamhet som är i paritet med granens.
Resultaten visade att boken måste generera extra
”icke virkesvärden” i storleksordningen 300-400
kronor per hektar och år för att motivera bokalternativet. Holgén & Bostedt (2004) räknade också
ut den värdering som skåningarna i genomsnitt
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Figur 1. Förhållandet
mellan konverterad
areal från gran till
bok i Skåne och den
minsta extra ”icke
virkesvärdering” som
krävs för bokskog per
person i Skåne. Källa:
Holgén & Bostedt
(2004).
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måste ha av bokskogens extra ”icke virkesvärden”
för att motsvara denna hektarsiﬀra.
Figur 1 visar att det krävs en högre extra
”icke virkesvärdering” ju större areal som konverteras, eftersom värderingen som krävs totalt
ökar för varje ytterligare hektar. Per individ är
ändå siﬀrorna relativt små, eftersom beloppen
fördelas över en stor befolkning.
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Innovationspotentialer med ädellövvirke
GERT GÖR ANSSON*, IDEON AGRO FOOD

Artikeltexten har kompletterats och färdigställts av
Lotta Woxblom (Institutionen för Skogens produkter och marknader, SLU i Uppsala), medarbetare
inom Ädellövskogsprogrammet.
Tillgångar och industriell förbrukning
av lövvirke
Det ﬁnns idag drygt 50 miljoner m3sk (skogskubikmeter, volymen virke inklusive topp och
bark) ädla lövträd på skogsmark i Sverige. Ek
och bok dominerar och under den senaste tjugoårsperioden har förrådet av dessa ökat med
cirka 15 procent vardera. Volymen övriga ädla
lövträd är liten, men förrådet har under samma
period nästan tredubblats (Anon. 2005). Trots
ökad tillväxt överstiger efterfrågan på lövvirke
utbudet på den svenska marknaden och importen av lövvirke är stor (tabell 1). Totalt förbrukas cirka 7,5 miljoner m3fub (fast kubik under
bark, volymenhet för virke, anger kubikmeter
verklig vedvolym utan bark) lövvirke per år industriellt i Sverige.
Förutom de traditionella användarna av virkesråvara, det vill säga massaindustri, sågverk
och fanérindustri, ökar mängden virke som
efterfrågas för energiändamål. Den industriella
efterfrågan, liksom lövskogens ökade betydelse
som ett ekosystem med rik biologisk mångfald
och en värdefull miljö för rekreation har resulterat i ett växande intresse för ett mera aktivt
lövskogsbruk (Woxblom & Nylinder 2006).
Tabell 1. Skattad förbrukning och
import av rundvirke (exkl. virke för
energiändamål) av lövvirke per år
i Sverige under tidsperioden 20022004 (Nylinder & Woxblom 2005).
* Gert Göransson gick bort i februari 2006.
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Målsättning
Inom ädellövskogsprogrammet pågår ett projekt benämnt Innovationer för användningen av
ädelt lövträ. Projektet är till sin karaktär mycket
konkret och tillämpat och kan beskrivas som
ett utvecklingsprojekt. Målet är att öka användningen av ädelt lövträ genom att identiﬁeTRÄDSLAG

FÖRBRUKNING
Volym
1 000 m3
fub*

Importandel
%

Bok

500 - 600

60 - 75

Ek

200 - 250

10 - 25

Ask

12 - 15

10 - 30

Lönn

4-5

70 - 90

Alm

1-3

<1

Lind

0,4 - 0,6

<1

Fågelbär

< 0,2

<1

Avenbok

< 0,1

<1

Björk

5 700 - 6 000

60 - 75

Asp

600 - 800

40 - 50

Al

50 - 70

<1

Rönn, sälg m ﬂ

0,5 - 1,5

<1

7 100 - 7 800

55 - 75

Ädla lövträd

Övriga
lövträdslag

TOTALT

* Fast kubik under bark. Volymenhet för virke,
kubikmeter verklig vedvolym utan bark.
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ra innovationer och nya aﬀärsidéer i samarbete
med företag. Ovanstående data indikerar att
det ﬁnns en potential för detta och därmed att
öka lönsamheten inom lövskogsbruket.
Ett antal träindustriella områden har valts
ut för närmare studier. Dessa är snickerier och
golv, möbler och design samt arkitektur och
byggande. Även energi, kompositmaterial och
upplevelsevärden är intressanta områden för
projektet.
Arbetsmodell
Projektet drivs av en projektgrupp bestående
av Gustav Fredriksson (konsult), Magnus Löf
och Mats Nylinder (SLU), Martin Werner
(SkogForsk) och Gert Göransson* (projektledare) i samarbete med Ideon Agro Food1.
Den arbetsmodell som stiftelsen Ideon Agro
Food framgångsrikt arbetat med under ett femtontal år har stått som förebild för innovationsprogrammet för ädelt lövträ. Modellen bygger
på att kunskap från olika discipliner kombineras
och samverkar i projekt som bedrivs med berörda företag. Företagen ger impulser och idéer
utifrån ett marknadsperspektiv. Dessa signaler
fångas upp av projektledare från universitetsvärlden som konkretiserar kunskap som ﬁnns vid
universiteten och kombinerar denna med idéer
från företagen. Utifrån detta skapas konkreta
projektkoncept. Företagen får ta ställning till
dessa och startar sedan innovationsprojekt som i
regel är slutna under en period till dess att marknadsintroduktion sker. Genom möten skapas
idékoncept, projekt och slutligen nya produkter
och företag.
Inom projektet samarbetar man med sydsvenska industriella utvecklingscentra, branschorganisationer, Lövträinstitutet, Träriket, Skogforsk
och arkitektkontor inom design.
Erfarenheten är att det tar tid att skapa ett
innovationssystem med dynamik. Det krävs nytänkande från alla parter (företag, forskare och

samhälle). Vidare krävs resursinsatser och en
tidshorisont på fem år eller mer.
Utförda aktiviteter
Projektgruppen arbetar med studiebesök på företag, seminarier och enskilda träﬀar för att innovationsidéer ska kunna utvecklas och testas och
för att skapa kontakt med ytterligare företag som
vill vidareförädla ädelt lövträ. Genom dessa aktiviteter uppstår värdefulla nätverk mellan företag
och forskare och företagens möjligheter att använda forskningen i sin produktutveckling ökar.
Under perioden 2004-2005 har tre seminarier
genomförts; Användning av ädelt lövträ till fönster,
dörrar, lister och nya snickerier, Nya organisatoriska
lösningar för vistelse i ädel lövskog och Framtidens
möbler. Seminarierna, som tillsammans lockat ett

Nyproducerade tunnor av ek från Visingsö för lagring av
svensk whisky (Foto: Hans Fryk).

1. Ideon Agro Food är en stiftelse med ett tjugotal anslutna företag. Målet är att vara katalysator vid utveckling av innovationer från forskningen. Det kan exempelvis vara nya produkter, marknadsinnovationer, teknologiska innovationer, konceptutveckling eller ett innovativt sätt att arbeta (Anon. 2006).
* Gert Göransson gick bort i februari 2006.
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åttiotal deltagare, har resulterat i två nya aﬀärsidéer och ett nytt aﬀärskoncept. Efter seminariet
om framtidens möbler rekommenderades företagen inom branschen att stärka samarbetet när det
gäller innovation och forskning, marknadsföring
och konsumentkontakt samt export. I februari
2006 hölls ett seminarium där målgruppen var
snickerier i södra Sverige.
Gruppen har också besökt ett tjugotal företag som arbetar med marknadsprodukter av ädelt
lövträ i södra Sverige. Nio olika koncept för nya
aﬀärsidéer diskuteras för fortsatt utveckling och
ett pilotprojekt pågår.
Marknadsmöjligheter
Baserat på de kontakter projektgruppen haft
bland annat med ett tjugotal företag samt resultat
från seminarier och diskussioner, vill vi förmedla
följande bild.
Ett stort tillväxtområde för ädel lövskog ser
vi i upplevelse- och hälsovärdena i skogen. Vår inställning är att det är viktigt att skogsägarna ser
framtida inkomstmöjligheter i den ädla lövskogen
för att man ska sköta och plantera ny ädellövskog
– inte bara med hänsyn till lagstiftningen. Därför
måste vi hitta inkomstmöjligheter för upplevelsevärdena. Det blir viktigt att även myndigheter och
organisationer (länsstyrelse och naturvårdsverk
m ﬂ) kan medverka till att nya marknadsmässiga
lösningar hittas. Genom att arrangera aktiviteter
(ekoturism, ridning, hälsoarrangemang, guidade
turer etc) kan markägare få inkomster som motiverar överhållning av mogen skog och värnande
om biologisk mångfald etc. Bevarande och utvecklande av upplevelse- och hälsovärdena kan
kombineras med produktion av kvalitetsvirke,
massaved och energivirke.
För att utveckla en framtida marknad för
ädellövskogsprodukter krävs innovationer och nya
aﬀärsidéer. Nya användningsområden bör skapas
genom användning av ny teknik och genom nya
marknadskoncept. Här vill vi bidra genom att
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identiﬁera innovationer utifrån marknadens behov. Vi har inom projektet identiﬁerat ett antal
nya aﬀärsidéer som vi vill gå vidare med genom att
starta pilotprojekt i samverkan med företagen.
Ett område som tilldrar sig ökat intresse är
bioenergi från skogsråvara. Här handlar det om
att utveckla bra lösningar avseende teknik, logistik och organisation som är anpassade till marknadsförutsättningarna. Energiinnehållet i de olika
lövträden bör även speciﬁceras.
Marknadskontakter och marknadskoncept
med uppköpare av virke i andra länder är en fråga
som aktualiserats. Här diskuteras hur insamling
och exponering av ädelt lövträ kan ske genom
exempelvis auktioner, så kallade submissioner
eller direktkontakter med uppköpare.
I viss utsträckning kan småskalig verksamhet utvecklas genom att koppla samman de små
specialsnickerier som ﬁnns med de lokala skogsägarna och ﬁnna en eﬀektiv modern förädlingskedja mellan dessa. Även känslomässiga aspekter
kan framhållas, som miljö, tradition och virkets
ursprung
Projektet fortsätter
Det arbete som påbörjades av Gert Göransson
kommer att fortsätta och arbetet med att ﬁnna
en efterträdare pågår.
Referenser
Anon. 2005. Skogsdata 2005. Aktuella uppgifter om de
svenska skogarna från
Riksskogstaxeringen. Inst. för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU i Umeå.
Anon. 2006. Information hämtad 2006-06-16 från
www.agrofood.ideon.se.
Nylinder, M. & Woxblom, L. 2005. Utilization of
hardwoods in Sweden. Paper presented at
COST E42 Workshop in Thessaloniki i maj 2005.
Woxblom, L. & Nylinder, M. 2006. Industriell förbrukning av lövvirke i Sverige. Manuskript
till Ekbladet nr 21.
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Ädellövskogens historiska utbredning och dagens
naturvårdsmål
JÖRG BRUNET, INSTITUTIONEN FÖR SY DSV ENSK SKOGSV ETENSK AP, SLU ALNARP

Bakgrund
Sedan 1990-talet pågår ett intensivt arbete med
att identiﬁera och bevara biologiska värdefulla
skogar i Sverige. Modellen som tillämpas bygger på ett delat ansvar mellan skogsnäringen
och det övriga samhället. En stor del av skogsägarnas insatser sker genom generell naturhänsyn enligt skogsvårdslagen. Den andra viktiga
komponenten är att avsätta skogsbestånd i sin
helhet för naturvårdsändamål. Vissa av dessa
bestånd behöver skötselåtgärder för att bevara
sina naturvärden medan andra kan lämnas
orörda. Bestånd avsätts dels frivilligt av markägarna eller får ett formellt skydd som biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat.
I Sveriges nemorala (vinterkala lövskogar)
region, länen Skåne, Blekinge och Halland
har ädellövskogen en central roll i bevarandearbetet. Den övervägande delen av regionens
rödlistade skogsarter är beroende av ädellövträd
som livsmiljöer. Enligt den nationella strategin
ska 22 000 hektar skog skyddas formellt i regionen till och med 2010 (Naturvårdsverket &
Skogsstyrelsen 2005). Hälften av denna areal,
eller 11 000 hektar, ska utgöras av ädellövskog
(SVS södra Götaland 2005). Tillsammans med
beﬁntliga reservat kommer detta att resultera
i drygt 14 000 hektar formellt skyddad ädellövskog. Därtill kommer en okänd areal frivilligt avsatt ädellövskog och annan skog med
inslag av ädellövträd.
En ekologisk bristanalys ligger till grund
för att beräkna de arealer skyddad skog som
bedöms nödvändiga för långsiktigt bevarande
av skogens arter (Angelstam & Andersson 1997,
2001). För södra Sverige används ett referens-
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landskap för tiden före 1800 för vilket man har
uppskattat areal och struktur av bland annat
ekskog, bokskog och alm-askskog. Man har
utifrån nuvarande markanvändning uppskattat att cirka 50 procent av den ursprungliga
ekskogsarealen har blivit omvandlad till öppen
mark och att två tredjedelar av den återstående
arealen har omförts till ekfattiga skogsmiljöer.
För bokskogen är motsvarande uppskattningar
40 procent omvandling till öppen mark och
omföring av hälften av den återstående arealen
till bokfattiga skogar (Angelstam & Andersson
1997).
Inom ramen för bristanalysen har det inte
varit möjligt att göra kvantitativa analyser av
historiskt källmaterial för beräkning av arealen
ädellövskog i referenslandskapet. En sådan
analys är emellertid både önskvärd och nödvändig för att erhålla ett mer tillförlitligt underlag
för bevarande- och restaureringsåtgärder i ädellövskogen. Syftet med denna artikel är att mot
bakgrund av beﬁntliga studier diskutera hur
man kan undersöka förändringar i ädellövskogens areal och struktur för perioden 1700 fram
till idag.
Studier om arealförändringar i sydsvensk
ädellövskog
Under första hälften av 1900-talet fanns ett
livligt intresse för studier av historiska kartor.
I ett pionjärarbete undersökte Edvard Wibeck
230 lantmäterikartor från häraderna Västbo
och Östbo i sydvästra Småland (Wibeck 1909).
Han fann att bokskog förekom i området på
en areal av cirka 7 700 hektar på 1700-talet.
I början av 1900-talet återstod endast 455 ha.
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En uppföljningsstudie visar att det runt år
1990 fanns cirka 820 hektar bokskog i området
(Svenningsson 1992).
I en annan klassisk studie undersökte
Carl Malmström Hallands skogar under 300
år (Malmström 1936, 1939). Genom att studera hela det beﬁntliga kartmaterialet kunde
han framställa översiktskartor för Halland
som visar skogsarealens förändring (tabell 1).
Malmströms uppgifter från Halland visar på
167 000 hektar skog omkring år 1650 jämfört
med 230 000 hektar idag.
En motsvarande studie saknas för Skåne
och Blekinge men i Skåne gjordes en rad skogshistoriska analyser av mindre områden
(Kristoﬀersson 1924, Sahlin 1930, Nordholm
1942, Håkansson 1948, Weimarck 1953, 1968,
Persson 1971, Bjerregaard 1988, Persson &
Trellid 1994). Många av dessa arbeten innehåller dock inga arealuppgifter. Idag ingår
analyser av historiskt kartmaterial som en del i
utredningsarbetet om nya skogsreservat. Även
här saknas dock oftast historiska arealuppgifter.
Genom att studera det mycket omfattande
arkivmaterial som ﬁnns om de statliga ek-

ÅR

AREAL, HEKTAR

1650

167 000

1850

99 500

1920

155 350

2000

230 000

Tabell 1. Skogsareal i Hallands län vid olika
tidpunkter enligt Malmström (1939) och SVS 2002
(exklusive de delar som tillfördes Hallands län
efter 1920).
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inventeringarna på 1700- och 1800-talen har
Per Eliasson kunnat kvantiﬁera förändringar i
tillgången på ekar av olika kvalitetsgrader i södra Sverige (Eliasson & Nilsson 1999, Eliasson
2002). Undersökningen är av mycket stort värde
för en säkrare bedömning av restaureringsbehovet i ekmiljöer då den lämnar detaljerade
uppgifter om de rötade och biologiskt särskilt
värdefulla ekarna.
Ädellövskogens historiska utbredning
– några hypoteser
Vid en första anblick ﬁnns en slående likhet i
skogens utbredning idag och på 1600-talets kartor över Skåne, Blekinge och Halland. Många
områden som avskogades på 1700- och 1800talen är åter skogsklädda idag. De viktigaste
undantagen är vissa sandiga kuststräckor som
var kala redan på 1600-talet men som domineras av tallskog idag samt delar av den gamla risbygden som präglades av trädbärande ängsmark
fram till 1800-talets början men som är helåkersbygd idag (Campbell 1928, Emanuelsson
m ﬂ 2002). En rimlig hypotes för den nedan
föreslagna studien är att den totala skogsarealen
i regionen är i samma storleksordning idag som
vid 1600-talets slut, omkring 800 000 hektar
(SVS 2002).
Vi vet från beﬁntliga analyser av historiska
kartor att skogarna i nemoral region dominerades av bok och ek på 1600- och 1700-talen
(Malmström 1939, Brunet 1995). Detta tyder
på att den samlade arealen ädellövskog var
betydligt större än dagens cirka 15 procent av
skogsmarksarealen (SVS 2002). En jämförelse
av de ovan citerade studierna tyder vidare på
att det ﬁnns stora regionala skillnader i ädellövskogens arealminskning. Den har förmodligen varit större i Halland och Småland än
i Skåne och Blekinge. Figur 1 visar en del av
Halmstads kommun i Halland med dagens
bok- och ekskogar och skogens utbredning
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Figur 1. Dagens utbredning av bokskog (svart) och
ekskog (grön) omkring Halmstad. Skogens utbredning cirka år 1650 (Malmström 1939) har lagts in
med röd färg (ur Larsson & Simonsson 2003).

enligt Hallandskartan från 1652 som då var
dominerad av bok. Området utgör ett tydligt
exempel på fragmentering av ädellövskogen
som livsmiljö.
Faktorer bakom ädellövarealens minskning
Varför försvann så stora arealer ädellövskog
under 1700- och 1800-talen? Under denna period upphävdes regalrätten till bok (1793) och
ek (1830) på skatte- och kronojord. För bokens
del tyder källorna på att pottaskebränning,
tunnstavs- och brännvedshygge ﬁck en sådan
omfattning att det ledde till avverkning av stora
arealer (Björnsson 1946, Larsson & Simonsson
2003). Avverkning i sig betyder inte att ädellövskogen försvinner för gott utan det gör den först
när föryngringen uteblir på grund av olämplig
beståndsskötsel. Det är det som verkar hända
i stor skala under 1700- och 1800-talen. Den
viktigaste faktorn bakom bokskogens minskning under 1900-talet var en ökad omföring
till grankultur (SOU 1971).
För ekens del var uppodlingen av inägornas
trädbärande ängar en viktig faktor bakom arealminskningen. Ett område där uppodlingen var
särskilt omfattande var Skånes risbygder. Figur
2 visar minskningen av trädbevuxen mark mellan Vombsjön och Ringsjön i mellersta Skåne
sedan 1820. En liknande uppodling av ängs-
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mark till åker skedde i hela ekens utbredningsområde i Sverige under 1800-talet.
Förslag till framtida studie
Det ﬁnns goda förutsättningar för en tillförlitlig beräkning av arealen ädellövskog i
nemoral region med Malmströms studie för
Halland som utgångspunkt. Malmströms
Hallandskartor ﬁnns redan i digital form
(Larsson & Simonsson 2003) och motsvarande länskartor kan även göras för Skåne och
Blekinge. På Gerhard Buhrmanns Skånekarta
1684/87 ﬁnns detaljerade uppgifter om utbredningen av bok-, ek-, furu- och surskog
(Troedsson 1966, Emanuelsson m ﬂ 2002),
liksom på Peter Gäddas karta över Blekinge
1684 (Björnsson 1946).
Generalstabskartan från 1800-talets mitt
(1:100 000) skiljer på löv- och barrskog och
ger en god bild av skogens utbredning före
grankulturskogens expansion. För Skånes del
kan den kompletteras med skogsutbredningen
på 1800-talets början som visas på Skånska
rekognosceringskartan 1812-20 (Emanuelsson
& Bergendorﬀ 1983). Den första ekonomiska
kartan från 1900-talets början ger en detaljerad
och tillförlitlig bild av tiden för odlingsmarkens
största expansion. För bokskogens del har vi
även Bertil Lindquists karta som baseras på ﬂyg-
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Figur 2. Förändring av arealen trädbärande mark
sedan 1820 i ett område i centrala Skåne. I svart visas arealen skogsmark omkring 1970. Streckad areal
visar arealförlust av trädbärande mark mellan 1860
(Generalstabskartan) och 1970. Prickad areal visar
arealförlusten mellan 1820 (Skånska rekognosceringskartan) och 1860.

rekognosceringar under 1920-talet (Lindquist
1931).
Genom att producera digitala kartskikt av
ovan nämnda kartor blir det möjligt att beräkna
och analysera skogsarealer för hela nemorala regionen för tiden omkring 1680, 1850 och 1920.
Historiska kartor, särskilt de här nämnda översiktskartorna, är alla behäftade med felkällor av
olika slag. Två metoder kan vara lämpliga för
att korrigera felaktigheter. Skogsutbredningen
i delområden kan jämföras med den på detaljerade lantmäterikartor (1: 4 000). Detta bör
göras i ett antal områden över hela regionen.
För att skilja på ädellövskog och annan lövskog
är det även viktigt att kvantiﬁera arealen skog
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på sank/torvmark som vanligen domineras av
al, björk och tall. Kartskikt som visar utbredningen av våtmarker är därför viktiga i analysen.
Slutsatser
Arealmålet för långsiktigt skydd av ädellövskog
i Sverige saknar en tillfredställande empirisk
grund. Tillgången på historiskt källmaterial för
en rekonstruktion av ädellövarealens utveckling
under de senaste 300 åren är dock god, särskilt
i landets nemorala region. En källkritisk analys
av det historiska kartmaterialet med hjälp av
GIS-teknik kan därför ge en tillförlitlig bild av
bok- och ekarealens förändring i tid och rum.
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Region Skånes rekreationsstrategi och ädellövskog
ANDERS EKSTR AND, REGION SK ÅNE

Skogsförvaltning för rekreation och
friskvård
Region Skåne förvaltar cirka 11 000 hektar
mark fördelat på sex olika stiftelser. Ursprunget
utgörs av två stiftelser O D Krooks donation i
M respektive L-län från 1873. Syftet med dessa
var en av våra första miljöfrågor nämligen skövlingen av våra skogar. Stiftelserna skulle köpa
upp mark som inte längre användes för jordbruksproduktion och beskoga denna eller som
det står i stiftelseurkunden ”…mark otjenlig till
gräsväxt men tjenlig till skogskultur…”. Redan
då vurmades det för ädellövskogen eftersom det
i urkunden står att man gärna kunde plantera
”…något ek och bok där jorden derför är lämplig…” De 50 000 riksdaler som testamenterades
till vardera landstinget har vuxit till 5 000 hektar välbestockad skogsmark med ett marknadsvärde av minst 250 miljoner kronor.
Även Malmöhus läns landstingsskogar
hade samma syfte där man 1920 förvärvade de
skövlade utmarkerna till Fulltofta gods och beskogade dessa i samarbete med Skogssällskapet.
Inom landstinget ﬁnns även en tidig friskvårdstanke i sanatorieskogen runt Orupssjukhuset
som ansågs rena luften och göra den särskilt
hälsosam för de lungsjuka.
År 2005 omvandlades Skåne läns landstings
skogar till Stiftelsen skånska landskap med en
bred miljöproﬁl inriktad på i första hand skogens sociala värden men också på landskapsbild och biologisk mångfald. År 1967 bildades Stiftelsen för fritidsområden i Skåne med
huvudinriktning på naturupplevelser, bad och
frisksport. Stiftelsen äger cirka 3 000 hektar
av Skånes vackraste stränder och skogar bland

Ädellövskog för framtiden

annat vid Haväng. Därtill ﬁnns två mindre stiftelser, jur dr H Cavallis donation och stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond som har
något hundratal hektar var.
Efterhand som inriktningen ändrats från
att beskoga förödda ljunghedar och enefälader till att ta till vara skogens sociala värden
för rekreation och friluftsliv så har även kraven på styrmedel förändrats. Idag ﬁnns ett 60sidigt styrdokument Mångbruksplan för Region
Skåne skogar 2000-2010 beslutat av miljö och
naturvårdsnämnden. Det har sin grund i
Agenda 21 och ska ta hänsyn till såväl skogens
sociala, ekonomiska och ekologiska värden.
Som stöd ﬁnns en digital kartdatabas som
utöver normala skogliga data också innehåller skikt med kulturmiljöer, geologiska data,
vattenbruksplan, känd biologisk mångfald och
historiska kartor för att styra markanvändning
och trädslagsval.
Det är kanske inte svårt att förstå att de
skogsmän som skulle beskoga de utmärglade
betesmarkerna endast i undantagsfall valde andra trädslag än gran och ibland tall.
Dessa granskogar planterades 1880-1940 och
har haft en hög tillväxt och mycket god ekonomi.
En äldre pelarsal av gran är en utmärkt rekreationsskog. Unga granskogar är däremot taggiga,
svårframkomliga och mörka. Ett problem med
de äldre granskogarna är att de får en ökande
andel rotröta och därför kan ha negativ värdetillväxt om de överhålls för länge och slutligen
brukar de drabbas av storm och ödeläggas.
En bra rekreationsskog är öppen och
strövvänlig under en stor del av sin omloppstid
och framförallt mycket stabil i den övre delen av
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sin ålderskurva. Eken är strövvänlig redan efter
första gallring vid 30 år och sedan hela vägen
till 150 år och kan utan vidare överhållas till
200 år. Bokskogen som ligger skåningen varmt
om hjärtat är strövvänlig från 30–120 år.
En stor fördel är om skogen kan självföryngras i ett rullande schema som innebär att kalmark undviks liksom att det går att bedriva ett
kontinuitetsskogsbruk i de mest frekventerade
delarna där en olikåldrig ﬂerskiktad skog gör
att skogen har ett relativt likartat utseende över
tiden. Region Skånes skogar har därför ett politiskt beslutat mål att gå från 70 procent granskog 1990 till 50 procent ädellövskog 2015. Stora
stormar 1999 och 2005 har givit oss god hjälp på
vägen. För att ytterligare öka variationen och ska-

Region Skånes skogar ska enligt ett politiskt beslutat mål gå
från 70 procent granskog år 1990 till 50 procent ädellövskog
år 2015.
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pa grönska vintertid eftersträvar vi en cirka femtonprocentig inblandning av vintergröna barrträd i ädellövföryngringarna. Detta uppnås genom hjälpplantering i mistor i ädellövföryngringen. För att utjämna åldersstrukturen och få en
jämn avkastning används ljusa skogar av lärk och
förädlad björk, Ekebo III och IV eller en blandning av dessa med cirka 50 års omloppstid.
En stor del i upplevelsen av naturen består
i upplevelsen av biologisk mångfald. Det innebär inte nödvändigtvis att det behöver vara
sällsynta arter utan snarare spektakulära arter
som är lätta att se. Det är dock ingen nackdel
om de dessutom är sällsynta. Genom att lämna en struktur av jätteträd som får uppnå sin
biologiska ålder och genom att bevara betade
hagar och andra områden med rik ﬂora skapas
omväxling i landskapet. Vatten är alltid en källa
till rikedom varför bevarande och återskapande
av våtmarker står högt på listan över lämpliga
åtgärder. Lägg därtill torpruiner, odlingsrösen och andra av människans kulturspår gärna
kombinerade med en god historia om hur mor
Anna på torpet Hungern längst ut i Fulltoftas
utmarker födde upp 14 barn på bara potatis och
kärlek så kan skogsbesöket i ett av strövområdena bli både spännande och tänkvärt.
Hur påverkar nu denna satsning, som kan
tyckas bygga på allt annat än virkesproduktion,
skogsbrukets ekonomi? Räntan och därmed
tidsaspekten är normalt den faktor som är helt
avgörande för skogsbrukets lönsamhet. Vi har
hög kunskap om granens förräntning och vet
av erfarenheterna från O D Krooks donation
att granskogsbruk hos oss klarar en långsiktig
ränta på cirka 3,5 procent över tiden. Därtill
har fastigheterna ökat cirka 13 procent i värde
utöver inﬂation och penningvärdesförändringar, men dessa pengar går inte att komma åt
förrän fastigheten säljs.
En stiftelse säljer emellertid aldrig sin mark
(det gör förresten ingen annan klok skogsägare
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heller). Kalkylräntan är därmed inte det enda
intressanta styrinstrumentet utan även det årliga kassaöverskottet måste beaktas. Under
en lång tid har virkesförråd och virkesvärden
byggts upp. Granen har ett netto på cirka
150 000 kronor per hektar vid slutavverkning
vid 60 års ålder. Eken kan ha ett rotnetto på
500 000 kronor per hektar om den är välskött
men har då tagit 130 år på sig.
En stabil och långsiktig markägare kan därför
acceptera en lägre kalkylränta till exempel 2 procent för att bygga upp högre kapitalvärden. Lärk
och björk med kort omloppstid ger ”mat på bordet” under tiden och utjämnar avkastningen.
Påverkar då inte all hänsyn skogens lönsamhet?
Det går naturligtvis inte att undvika helt.
Vår erfarenhet hittills säger oss emellertid
att minst 70 procent av skogens tillväxt går att
ta ut för ekonomisk virkesproduktion och om vi
tar i kanske så mycket som 85 procent. Skogens
sociala värden står för den lilla delen av förlorad
virkesvolym. Även mycket gamla träd faller förr
eller senare och genom att ha goda kontakter
för avsättning av specialsortiment så betalar sig
även dessa träd. Den stora kostnaden hänför sig
alltjämt till biologisk mångfald och den mängd
död ved som måste lämnas till fromma för skalbaggar och småkryp. Felaktigt placerad död ved
kan till och med upplevas negativt av besökaren vilket även ris och sly generellt gör varför
vi ofta tar ut en stor andel bioenergi för att öka
strövvänligheten.
Det ﬁnns emellertid även en samhällsekonomisk aspekt på skogens sociala värden.
Under året har vi cirka 1,5 miljoner besök
i våra naturområden. Naturligtvis är förhållandena kanske speciella i sydvästra Skåne där
invånarna har en tiopotens lägre allemansrättslig
mark än i Stockholmsregionen och behovet av
natur för friluftsändamål och att rasta hunden är
stort. Genom slangar som räknar bilar på parkeringen och med stickprovsräkning på stigar med
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IR-ljus får vi en ungefärlig bild av besöksantalet
även om den är grov. Genom enkätundersökningar har vi bildat oss en uppfattning om vilka
som besöker och varför de besöker våra områden
men också vad de anser att besöket är värt.
Leif Mattsson vid Institutionen för sydsvensk
skogsvetenskap undersöker värdet av jakt, ﬁske
och rekreation i olika delar av landet. Möjligen
tror vi att folk överskattar värdet av sina skogsbesök en aning om de får frågan. De skulle förmodligen inte vara beredda att betala 200 kronor
i reda pengar. Det är å andra sidan ungefär vad en
biobiljett och två påsar chips kostar.
Folkhälsoinstitutet ger varje år ut statistik
på vad ohälsa i form av osunt leverne med felaktig kost och för lite motion kostar samhället.
Sjukvården i Skåne kostar årligen skattebetalarna 25 miljarder kronor varav minst 5 miljarder
är att hänföra till rena välfärdssjukdomar. Inte
minst stress och vårt uppskruvade livstempo är
en stor källa till ohälsa. Region Skånes skogar
omsätter årligen cirka 30 miljoner. Vi spelar alltså i en division med tre nollor mindre. Sparar
våra 1,5 miljoner naturbesök bara in någon promille av sjukvårdsbudgeten överstiger det skogens avkastning med råge. Baserat på både det
vetenskapliga materialet och dessa senare mer
ovetenskapliga resonemang håller vi det inte för
otroligt att Region Skånes skogar har ett årligt
friskvårdvärde på 300 miljoner eller tio gånger den årliga omsättningen. Skogsbruket har
plötsligt blivit en obetydlig biinkomst. Vi är naturligtvis medvetna om att dessa sociala värden
inte går att omsätta i kontanter på köksbordet.
I en amerikansk undersökning undersökte
man för en gångs skull inte varför människor
blir utbrända. Man försökte istället hitta vilka faktorer som gjorde att vissa människor tål
stress och högt arbetstempo bättre än andra.
Den enda faktor som gick att säkerställa med
signiﬁkans var att de tog långa skogspromenader på sin fritid.
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Hur kombinera naturvård och virkesproduktion i
ädellövskog?
GUSTAF AULÉN, SÖDR A

Inledning
Det här föredraget är en betraktelse över vikten
av att tänka och kommunicera utifrån ett helhetsperspektiv och att också se brukaren/skogsägaren som en nyckelspelare för naturvården. Vi
har omfattande nationella och regionala miljömål
som ska förverkligas, men ett ensidigt naturvårdsbudskap kan vara kontraproduktivt för en
framgångsrik naturvård om skogsägaren känner
sig reducerad till någon som ska ”informeras” i
slutändan. I synnerhet kan detta gälla för ädellövskogen eftersom det ﬁnns en månghundraårig

brukartradition på de ﬂesta ädellövskogsmarker.
Människans brukande (och missbrukande) har
format värdena.
Likaså blir en ren produktionsrådgivning, utan
avvägningar mot andra värden, negativ då det
kan leda till att miljöfrågorna kommer in för sent
i processen. En missad helhetssyn drabbar också
ytterst skogsföretagens trovärdighet gentemot de
många kunder som idag ställer höga miljökrav.
Jag tycker att jag fortfarande tämligen ofta
stöter på företrädare för såväl naturvård som
skogsproduktion som i sin kommunikation och

Riksdagsbeslutet 1993 - Miljömål och produktionsmål

• Skogspolitikens två mål som ska
väga lika

• I skogssektorns vardag ingår att

arbeta med balanserandet mellan
virkesproduktion och naturvård

Figur 1. Att klara avvägningen mellan produktionsmål och miljömål är som att cykla på en stenig skogsväg med två
hinkar fulla med vatten - det gäller att hålla balansen!
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utövning inte använder sig av denna helhetssyn.
Naturvårdsfolket jobbar för sig och virkesfolket
för sig. Och där mitt emellan ﬁnns skogsägarna.
Det blir lätt antingen ren naturvård (bland annat
i form av arealkrav för reservat) eller ren virkesproduktion och för lite däremellan. Istället för
”antingen/eller” borde det vara mer av ”både/
och”. Det gäller särskilt för ädellövskogsmiljöerna. Produktionen och naturvården bör mer regelmässigt presenteras som kommunicerande kärl
på samma arena och inte som olika boxar på olika
arenor.
Produktionsmål och miljömål
Riksdagens beslut 1993 om två jämställda
skogspolitiska mål, ett produktionsmål och ett
miljömål, ledde till större fokus på de skogliga
naturvårdsfrågorna. Det innebar samtidigt
ett tydligare delat ansvar mellan staten och

enskilda ägare. Beslutet kom efter många års
miljöopinion i kombination med nationella och
internationella ställningstaganden. Men det var
inte enbart riksdagsbeslutet utan också marknadskrafterna som satte press på skogsbruket
och ledde till ett ökat miljöengagemang.
Olika satsningar för att hantera såväl skogsproduktionen som miljöfrågorna som två viktiga målområden för näringen har därefter
genomförts. Utmaningen för skogsbruket och
skogsägarna ligger i avvägningen mellan de två
målen. Var prioriterar vi produktionen respektive naturvården och hur gör vi i gråzonen där
emellan?
För Södra, som är landets största skogsägarförening med cirka 35 000 medlemmar
som tillsammans äger 2,2 miljoner hektar produktiv skogsmark, berör detta främst fyra kategorier av personer;

Några verktyg i Södras naturvårdsarbete
Utbildning i naturvård

Skydd och hänsyn

• Fältpersonal och entreprenörer
• Medlemmar och förtroendevalda
• Övrig personal

• Arealskydd (obetalt/betalt)
• Generell naturvård
• Speciell naturvård

Planering - värdering

Certiﬁering - miljöledning

• Substratnivå
- Naturvårdstriangeln m m
• Avdelningsnivå
- Naturvärdesbedömning
- Traktdirektiv
• Fastighetsnivå
- Gröna skogsbruksplaner
• Landskapsnivå
- Skogliga naturvärdesregioner

• Skogscertiﬁering - PEFC
• ISO-14 001

Uppföljning - revision
• Gröna bokslut
• Skogsrevisioner
• Miljörevisioner

Figur 2. Miljöarbetet i dagens skogsföretag lever inte sitt eget liv utan är en integrerad del i verksamheten. Den ständiga avvägningen mellan produktion och miljöhänsyn är Södras vardag. Som en sammanhängande länk för detta fungerar ofta ett miljöledningssystem (ISO 14001). Södra har likhet med andra skogsföretag utvecklat en rad verktyg för miljöarbetet.

Ädellövskog för framtiden
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• skogsägarna (medlemmarna)
• skogsentreprenörerna
• Södras tjänstemän
• olika förtroendevalda

Den viktigaste skillnaden mot ett skogsbolag är att besluten hos Södra ligger hos de
enskilda markägarna. Besluten för att hantera
ädellövskogens produktions- och naturvärden
ska alltså fattas av åtskilliga tusentals personer.
Några verktyg i Södras naturvårdsarbete
Miljöarbetet i dagens skogsföretag lever inte sitt
eget liv utan är en integrerad del i verksamheten. Den ständiga avvägningen mellan produktion och miljöhänsyn är Södras vardag. Som en
sammanhängande länk för detta fungerar ofta
ett miljöledningssystem (ISO 14001). Södra har
likhet med andra skogsföretag utvecklat en rad
verktyg för miljöarbetet. Figur 2 visar exempel på några av dessa.
En kärleksförklaring till ädellövskogen!
Låt mig från denna inledning gå över till en
kärleksförklaring …till ädellövskogen. Men det
handlar egentligen om fyra olika kärlekar som
ska hållas vid liv – samtidigt! Jag vill inte avstå
från någon av dem och vill heller inte rangordna
dem, utan presenterar dem därför utan inbördes
ordning.
Den första kärleken går till träet som bruksvirke. Trä är ett ljuvligt material och bland
gamla trähus och parkettgolv ﬁnns några av
de läckraste produkter som vi människor har
skapat från naturens råvarubod. Jag tänker på
skönheten i vackra trägolv av ask och ek och
på möbler och interiördetaljer av bok, fågelbär,
alm och en lång rad andra trädslag. Och så är
virkesråvaran en förnyelsebar resurs som naturen själv levererar.
Den andra kärleken berör det ständiga behovet av att få vara ute i naturen. Kortare eller
längre vandringar i en vacker skog är avkopp-
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lande och stärkande för kropp och själ. Vistelse
i skog befrämjar människors hälsa. Här är ädellövskogen enastående! Vårens skira bokskogar, ekarnas lummiga sommarhagar, höstarnas mångfärgade blandlövskogar och vinterns
nakna skönhet där träden själva får ståta med
sina linjer utan skylande lövtäckelse, erbjuder
en mångfald av upplevelser året runt.
Den tredje kärleken handlar om fascinationen
för skönhet och arter i det brukade landskapet.
Ett landskap som bär spår av människans hävd
eller som hävdas fortfarande. Hagmarkerna,
lundarna, de trädbärande ängsmarkerna, alléerna, parkerna, gårds- och godsmarkerna, ja
listan kan göras lång och de ädla lövträden är
ofta kronjuvelerna. Här har vi några av de artrikaste miljöer som ﬁnns i landet, formade och
brukade av människor. För att använda ett klassiskt bildspråk, Gud skapade och människan
blev trädgårdsmästare. Människans vård och
omsorg kan alltså styra arternas överlevnad.
Vilken utmaning och vilket ansvar!
Den fjärde kärleken ägnas de oskötta naturskogarna. Jag känner vördnad inför och nyﬁkenhet på hur naturens egen dynamik fungerar.
I de orörda skogarna är det naturens egna krafter
som bestämmer vem som överlever och vem som
dör. Samma skapare, enligt bildspråket ovan,
men miljöerna fanns långt, långt innan det fanns
några trädgårdsmästare. Människans förmåga
att se värdet i det stökiga och ostädade, och hennes förstånd att hålla tassarna borta styr arternas
överlevnad. Dessutom tillhör dessa miljöer våra
viktigaste kunskapskällor för begripa något av
naturen och vilken hänsyn till arter och miljöer
vi sedan bör ta i vårt skogsbruk.
Men fyra olika kärlekar leder lätt till kärleksproblem. Hur ska man fördela gracerna på
ett klokt sätt? Ludwig Erhard lär ha sagt att ”en
kompromiss är konsten att dela en kaka så att
alla tror de har fått den största biten”. Det är inte
lätt att åstadkomma, men låt oss hålla oss till
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Målkoderna i de fyra ädellövskogstyperna ger helhetsbilden
Virkesskogen

PG
K/PF

Strövskogen

Den oskötta naturvårdsskogen
Den skötta naturvårdsskogen
NS
NO

Figur 3. Målkoderna har visat sig vara oerhört användbara redskap i dialogen med skogsägare. Det viktiga är då att hela bilden
presenteras, så att såväl produktionen som miljön ﬁnns med. Om koderna används på fyra ädellövskogsmiljöer så skulle de kunna
få den fördelning som framgår av ﬁguren. (Foto: Södra och Magnus Löf)

kakan som en symbol för en helhet. I mitt exempel skulle kakan kunna delas i fyra delar förenklat till fyra typer av skogar enligt följande:
1. Virkesskogen Jag behöver välskötta
produktionsskogar för att få fram ﬁna
råvaror.
2. Strövskogen Jag behöver vackra
och strövvänliga skogar för rekreation
och välbeﬁnnande.
3. Den skötta naturvårdsskogen Jag
behöver sköta vissa skogsmiljöer för
ﬂera arters överlevnad.
4. Den oskötta naturvårdsskogen Jag
behöver orörda naturskogar för ﬂera
arters överlevnad.

Ädellövskog för framtiden

Hur får jag ihop detta till en helhet på
landskapsnivå?
Det ﬁnns ett utmärkt redskap som utvecklades i
mitten av 1990-talet och som sedan dess är välspritt inom familjeskogsbruket. Det är de fyra
målkoderna från de gröna skogsbruksplanerna.
Även inom bolagsskogbruket används dessa koder eller annan motsvarande indelning. Den stora
innovationen med dessa koders införande var att
de tydliggjorde hur såväl produktionsmålet som
naturvårdsmålet fördelas på en fastighet. Det är
alltså en direkt implementering av skogspolitikens
två mål. I korthet betyder koderna följande:
PG = Produktion med Generell naturhänsyn
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K/PF = Kombinerade mål /Produktion
med Förstärkt naturhänsyn
NS = Naturvård – Skötselkrävande
NO = Naturvård - Orört
Målkoderna sätts avdelningsvis efter en
naturvärdesbedömning där även landskapsperspektivet ska vägas in. Särskilt utbildade gröna
planläggare gör detta. Minst 5 procent på en
fastighet ska vara ren naturvårdsklass (NS
eller NO) men det är naturvärdena som ska
styra klassningen. Det innebär att det på en
fastighet med mycket naturvärden blir en högre
andel NS, NO och kanske K/PF. Det kan då bli
kännbart för en markägare om allt detta skulle
avsättas utan kostnad och här har då staten ﬂera
möjligheter att gå in med olika ersättningsformer. Naturvärdesmässigt är det givetvis inte
vattentäta skott mellan koderna. Även en PGskog kan innehålla många värdefulla substrat,
som gamla träd och död ved.
Men koderna går utmärkt att använda även
om vi lyfter bilden från fastighetsnivå och de
har visat sig vara oerhört användbara redskap i
dialogen med skogsägare. Det viktiga är då att
hela bilden presenteras, så att såväl produktionen som miljön ﬁnns med. Om vi nu använder
koderna på mina fyra ädellövskogsmiljöer ovan
så skulle de kunna användas på det sätt som
framgår av ﬁgur 3.
Några dilemman med begreppen ädla
lövträd och ädellövskog
Begreppet ädla lövträd (åtta arter i Sverige) är
inte primärt en biologisk indelning utan har
sitt ursprung i lagstiftning och politik. För
att ett bestånd ska få kallas för ädellövskog enligt skogsvårdslagen krävs det en storlek om
minst 0,5 hektar, där 70 procent är lövträd och
minst 50 procent består av ädla lövträd. Cirka
205 000 hektar av Sveriges produktiva skogsmark
är klassad som ädellövskog. Det motsvarar runt 1
procent av den produktiva skogsmarksarealen.
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I Naturvårdsverkets rapport, Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker (SNVrapport 5081), ﬁnns en indelning av 37 beståndstyper. I tjugo av dessa är olika ädellövsarter ett
viktigt inslag, men det är dock inte säkert de deﬁnitionsmässigt klassas som ädellövskog. Minst
30 procent av de ädla lövträden växer på andra
trädbärande marker (bland annat naturbetesmarker), än vad som deﬁnieras som ädellövskog
i skogsvårdslagen. Arter som på olika sätt är
kopplade till ädla lövträd känner förmodligen
inte till dessa begränsningar, så ädellövskogsbegreppet fungerar bara som en delmängd när man
pratar naturvård. Merparten av ädellövskogen
brukas idag aktivt med produktion som huvudmål, endast en mindre areal har genomgripande
restriktioner för andra ändamål.
Ett större landskapsperspektiv är viktigt
– skogliga naturvärdesregioner
Såväl de större skogsbolagens ekologiska landskapsplaner som familjeskogsbrukets gröna
skogsbruksplaner har, sett ur naturvårdssynpunkt, konstlade areella begränsningar. De arter som ska överleva i ett större landskap är inte
bundna till vissa markägare, kommuner, län
eller andra administrativa gränser utan rör sig
fritt oberoende av detta. Myndigheternas och
företagens administrativa gränser är också
tämligen kortlivade och ändras fortlöpande när det sker omorganisationer (nu senast
Skogsstyrelsens regiongränser). Lika lite som
ädellövskogen är ett bra samlingsbegrepp för
naturvård kopplad till ädla lövträd, är därför
ägogränser och myndighetsindelningar några
bra skiljelinjer för naturvårdsprioriteringar.
Ändå tvingas vi i praktiken att leva med dem.
Desto viktigare är det då att i grunden ha en
annan indelning som baserar sig på naturgivna
förutsättningar. På denna kan man sedan lägga
på vilka andra gränser man vill eller för tillfället behöver.
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Ett större landskapsperspektiv är viktigt - Södraland
Regioner där ”miljöer med ädla lövträd”
är en för miljömålet viktig naturtyp
2. Östergötlands slättbygd
3. Vätterns branter och sluttningar
4. Östra Götalands sprickdals- och eklandskap
5. Östra Götalands brandregion
7. Det sjörika södra Götaland
8. Västra Götalands sprickdals- och myrrika områden
9. Västergötlands kalk- och platåbergsområden
11. Hallands och Skånes nemorala skogsbygd
12. Blekinges kust- och mellanbygd
13. Skånes kust- och slättbygd
14. Öland

Men...
Tillämpa alltid alla fyra målkoderna!
Figur 4. Skogforsk och Södra har tillsammans delat in södra Sverige i skogliga naturvärdesregioner (Aulén, G & Gustafsson, L.
2003). En naturvärdesregion deﬁnieras i korthet som ett område med likartade förhållanden avseende naturmiljöer, ﬂora och
fauna. Ur landskapsekologisk synvinkel bildar de stora havsområdena i tre väderstreck en naturlig spridningsbarriär för många
skogslevande arter. Hela området kallas för Södraland.

Skogforsk och Södra har därför tillsammans
indelat södra Sverige i skogliga naturvärdesregioner (Aulén, G & Gustafsson, L. 2003). En
naturvärdesregion deﬁnieras i korthet som ett
område med likartade förhållanden avseende
naturmiljöer, ﬂora och fauna. Indelningen baserar sig i första hand på skogslandskapets bedömda förutsättningar för biologisk mångfald.
Området som presenteras i rapporten begränsas naturligt i väster, söder och öster av de stora
kusthaven och i norr av Göta Älv, Vänern och
de tre storskogsområdena Tiveden, Tylöskogen
och Kolmården. Ur landskapsekologisk synvinkel
bildar de stora havsområdena i tre väderstreck en
naturlig spridningsbarriär för många skogslevande
arter. Hela området kallas för Södraland (ﬁgur 4).
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Totalt är 14 skogliga naturvärdesregioner deﬁnierade och beskrivna. Varje region beskrivs med
avseende på allmänna naturförhållanden, nyckelbiotoper och ”objekt med höga naturvärden”, storområden med högre naturvärden och hålträdsområden. Här ﬁnns också förslag till prioriteringar av
biotoper och substrat för respektive region. Det är
dock viktigt att komma ihåg att även inom prioriterade biotoper förutsätts det att det sedan görs
en mer detaljerad naturvärdesbedömning från fall
till fall och att de fyra målkoderna används vid
denna. Skälet till detta är markanvändningens
betydelse för de faktiska naturvärdena. En prioriterad naturtyp innebär alltså inte per automatik
att det ska läggas ”en död hand” över denna oavsett hur den tidigare är brukad.
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Naturvärdesregionerna utgör alltså ett underlag för naturvårdsprioriteringar och en hjälp
för att hantera naturvärden från landskapsnivå
till regional och lokal nivå oberoende av juridiska eller administrativa gränser.
Regioner där miljöer med ädla lövträd
särskilt prioriteras
För att hantera de ädla lövträdens biologi från
ett landskapsperspektiv och sedan kunna bryta
ner det till lokal nivå måste man börja från en
helhetsbild. Här kan Södralandsperspektivet
vara ett bra redskap. I ﬁgur 4 listas de naturvärdesregioner där miljöer med ädla lövträd är en
prioriterad naturtyp. Flera av dessa marker är
inte ädellövskogar i lagens mening och i rappor-

ten används inte heller begreppet ”ädellövskog”
som indelningsgrund. Inte heller fungerar det
inarbetade begreppet ”skogsmark” särskilt bra
när det gäller naturvårdsklassningar, eftersom
det primärt är en indelning utifrån markens
lämplighet för virkesproduktion och vilken
markanvändning som för tillfället gäller. Det
är därför bättre att tala om ”trädbärande miljöer”. Detta är särskilt påtagligt när det gäller
naturvärden i miljöer med ädla lövträd eftersom
många av de bästa naturvärdesträden kan stå
utanför det som klassas som skogsmark.
Södralands värdefullaste hålträdsområden
Ett exempel på särskilt värdefulla substrat i
miljöer med ädla lövträd är gamla hålträd. Flera

Exempel på ett större landskapsperspektiv:
Södralands värdefullaste hålträdsområden
Ädellövträdrika miljöer med
gammelträd som viktigt substrat
hyser bland annat:
• Fler rödlistade mulmarter
• Generellt artrika miljöer
• Lång trädkontinuitet
men har även
• Lång kontinuitet av mänskligt brukande

Så...
Använd alltid de fyra målkoderna vid
din planering.
Figur 5. En kartbild över de 200 värdefullaste hålträdsområdena i Södraland. Denna övergripande kartbild är ett exempel på
landskapstänkande och ger den helhet som behövs för att sedan kunna jobba regionalt och lokalt utifrån ett landskapsperspektiv.
Målkoderna från de gröna planerna kan sedan användas för närmare klassningar i de olika objekten.
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insektsarter med dålig spridningsförmåga är
knutna till gamla, grova lövträd, främst ädellöv.
I ﬁgur 5 visas en kartbild över de 200 värdefullaste hålträdsområdena i Södraland. Klassningen
är i detta fall baserad på förekomst av hålträdslevande skalbaggsarter, varav många är rödlistade. Kartan bygger på ett beställt underlag från
professor Sven G. Nilsson vid Lunds universitet.
Denna övergripande kartbild är ett exempel på
landskapstänkande och ger den helhet som behövs för att sedan kunna jobba regionalt och lokalt utifrån ett landskapsperspektiv. Målkoderna
från de gröna planerna kan sedan användas för
närmare klassningar i de olika objekten.
I den nationella strategin för formellt skydd
av skog (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen
2005) ﬁnns begreppet värdekärna deﬁnierat och
det harmoniserar i mångt och mycket med synsättet från de skogliga naturvärdesregionerna.
Dock är det viktigt att de länsvisa prioriteringar
och klassningar man gör inte baserar sig på ett
länsperspektiv utan utgår från ett riksperspektiv eller ett större landskap i stil med Södraland.
Även lanseringen av det som kallas ”formellt
skydd” måste hela tiden ses som en delmängd.
Naturhänsyn i ädellövskogar
Ädellövskogar och ädellövskogsmiljöer är sedan länge väl uppmärksammade för sina höga
naturvärden och det ﬁnns en lång rad böcker
och foldrar som i detalj beskriver olika former
av hänsyn. Jag har i denna presentation inte
närmare gått in på detta. Jörg Brunet har dock
i sin presentation på seminariet givit exempel på
olika naturvärden och samtidigt nämnt några
forskningsbehov. Högst på min önskelista ﬁnns
önskemål om praktiskt inriktade projekt för hur
vi förenar virkesproduktion och naturhänsyn i
K/PF-bestånd. Vissa studier av detta pågår redan, bland annat det stora projektet ”Biologisk
mångfald, biobränsle och skötsel av igenväxt
lövskog med ekar” som drivs av professor Frank
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Götmark vid Göteborgs universitet. Hans forskargrupp tittar på gallringars påverkan på olika
artgrupper i igenväxande, tidigare betade, hagmarker. Detta görs som en experimentell studie på 25 lokaler utspridda över hela Götaland.
Ytorna följs upp årligen sedan projektstarten
år 2000 och bland de preliminära resultat för
korttidseﬀekter som hittills redovisats kan
nämnas att för kärlväxter så försvann 15 procent av arterna och 18 procent tillkom efter en
trettioprocentig gallring. Vissa arter försvann
från såväl försöks- som kontrollytorna vilket
sannolikt berodde på mellanårsvariationer.
(Götmark 2005).
Något om industrins efterfrågan på
ädellövvirke
Ädellövsmarknaden är mycket mindre än barrträdsmarknaden, har färre aktörer och är mer
utsatt för konjunkturer och modeväxlingar.
Den nationella förbrukningen av ek borde
kunna klaras med inhemsk råvara, men under
de senaste två åren har de största användarna
av ektimmer endast kunna täcka 25 procent av
behovet med svensk ek (Skogsvårdsstyrelsen,
södra Götaland 2005). Boktimmermarknaden
svänger kraftigt och det är svårt att få avsättning för små arealer med högkvalitativ bok.
Flera lövsågverk har under senare år lagts ner
helt eller ligger i malpåse. Medan skogsägarna
väntar på bättre priser och billigare och säkrare
föryngringsmetoder så tvingas eksågverkan att
köpa sin råvara från utlandet, lägga ner eller
ﬂytta. Därför är tillgången på avverkningsbart
ädellövvirke en viktig faktor för virkesindustrins fortbestånd.
Efterfrågan på bokmassaved är hög, men ett
enda massabruk, Nymölla, står för 90 procent
av förbrukningen av den inhemska bokmassaveden. Bioenergimarknaden växer och under
2003 togs det GROT (grenar och toppar) på
40 procent av avverkad areal i södra Götaland.
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Ökat intresse för energisortiment kan innebära
mer konﬂikter med såväl naturvård som skogsbruk. GROT baserat på ädellöv är redan idag
kontroversiellt. Flera rödlistade insektsarter
dras till och utnyttjar denna GROT. Om detta
sortiment plockas ut under insekternas utvecklingsfas kan det bli allvarligt för små populationer av särkilt känsliga arter.
Osäkerhet försvårar avvägningen mellan
produktion och miljö
I en färsk studie Ädellövskogens roll i samhället
(Skogsvårdsstyrelsen, södra Götaland 2005)
görs en samlad analys av skogsbrukets/industrins, naturvårdens, kulturmiljövårdens och allmänhetens anspråk på ädellövskogen i de tre
sydligaste landskapen. Här har man fångat helhetssynen på ädellövskogen på ett bra sätt och
man tydliggör också de konﬂikter som ﬁnns
mellan olika mål. En konﬂikt som man särskilt
lyfter fram handlar mycket om kommunikation: ”I arbetet med miljömålet Levande skogar
har osäkerheten kring vilka anspråk naturvården

och andra intressen i praktiken kommer att ha på
ädellövskogen skapat stor oro i såväl skogsägarkåren
som förädlingsindustrin!”
Och man fortsätter ”Om stora arealer låses på
grund av naturskydd, rekreation eller att markägarna tycker de är för dåligt betalda kan det i förlängningen leda till att den ädellövbaserade virkesindustrin krymper ihop eller ﬂyttar. Då riskerar
huvuddelen av ädellövarealen att i princip bli
ointressant för markägaren att sköta som ädellövskog. Risken är då mycket stor att denna skogsareal
långsamt förgranas eller på annat sätt omvandlas
till mera ordinär skog.”
För att långsiktigt kunna klara biologisk
mångfald är det alltså viktigt att motivationen
för att bibehålla och anlägga ny ädellövskog för
virkesproduktion ökar. Så även av naturvårdsskäl behövs det PG-skogar.
Inte bara fokus på reservat, nyckelbiotoper
och NS/NO
Ett ensidigt fokus på miljömål (bara NO och
NS gäller) med ökade krav på markförvärv och

Fokusera inte bara på NS-NO: Om skogsägarna ska känna
sig delaktiga måste alla målkoder alltid ﬁnnas med!
PG - det stora dragloket

K/PF - använd mycket mer!

Generell naturhänsyn i ädellövskogar:

Egenskaper som höjer naturvärdet
i ädellövskogar:

- spara grova ädellövträd
- utveckla vidkroniga ekar
- spara unga ekar i röjningsskogen
- utveckla och återskapa bryn
- spara gamla hasselbuskar
- lämna trädgrupper och hänsynsytor
- gynna trädslagsblandningen
- nyskapa mulmbildande lindar och ekar
- var rädd om vårdträden

- gott om döda träd
- gott om lågor
- grova ädellövträd
- ädellövträd med lång kontinuitet
- stor trädslagsblandning
- luckighet med välutvecklade bryn
- hävdgynnade kärlväxter

Figur 6. Exempel på hänsyn i PG-bestånd och vad som höjer naturvärdet i ädellövskogar.
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inskränkningar i brukandet skrämmer skogsägarna och gör dem förbannade. Det ﬁnns få
saker som kan knäcka en brukares entusiasm
bättre än att säga att man måste göra reservat
av hans mark för att skydda hans skog (från honom själv). Markägaren är nyckelspelaren och
kommunikationen avgör spelbarheten. Om en
skogsägare ska känna sig delaktig i naturvården
måste därför alla målkoderna ﬁnnas med.
En viktig erfarenhet vi gjort under de
gångna åren med gröna skogsbruksplaner på
Södra är att om vi vill sälja in ett naturvårdsbudskap på en fastighet så ska vi börja med att
prata skogsproduktion. Målkoden PG är ofta
det bästa dragloket för naturvården. Det ﬁnns
gott om eftersatta röjningar, gallringar och dålig återväxt på de ﬂesta skogsägares PG-mark
och här ﬁnns alltså en stor produktionspotential
som inte primärt hotar höga naturvärden. Så
här kan det låta om man använder alla korten i
kortleken på en ordinär fastighet.
”På din fastighet har du 90 procent av marken
klassad som PG-skog. Det är främst här som du bör
jobba med din virkesproduktion. Eftersom detta redan är skötta skogar så är det inga stora naturvårdskonﬂikter med naturvården så länge du håller dig
till generell naturhänsyn. Flera av dina bestånd är
välskötta redan idag, men som du ser ﬁnns det en hel
del att röja och gallra också. På 3 procent av produktionsmarken är det dock betydligt högre naturvärden.
De bestånden har därför fått målkoden K/PF. Här få
du råd för hur du kan fortsätta med produktionen och
också vilken särskild hänsyn du behöver ta till de högre
naturvärdena. Sedan har du tillsammans 7 procent
med riktiga naturvårdspärlor. Dessa är klassade som
NO och NS. Här kraftsamlar du din naturvård. Upp
till 5 procent brukar vi räkna med ingår i den frivilliga avsättningen, men är det något därutöver som du
behöver ersättning från staten för?”
Samma sätt att presentera en helhetsbild borde
man också kunna göra i andra sammanhang.
De objekt som klassats som NS och NO är
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per deﬁnition bortplocklade ur produktionen.
Det handlar därför om ren naturvård. När
det gäller eﬀektiv hänsyn i brukandet är därför PG och K/PF intressantare att utveckla
metoder för. Vi får inte glömma bort att den
generella hänsyn i dessa bestånd kan vara
mycket viktiga för naturvården. I ﬁgur 6 visas
exempel på hänsyn i PG-bestånd och vad som
höjer naturvärdet i ädellövskogar. Figuren är
hämtad ur Södras bok Liv i Skogen (Bleckert,
S. & Pettersson, R. 1997.)
Om vi, oavsett om vi representerar naturvården eller produktionen, alltid kan kommunicera en bättre gemensam helhetsbild för
kombination av virkesproduktion, miljövärden
och rekreationen tror jag att skogsägarna också
ser ﬂer möjligheter än svårigheter. Då kanske
vi kan få färre rubriker av den som framgår av
den vänstra bilden i ﬁgur 7 och mer av bilden
till höger.
Sammanfattning
Om man kan något på sina fem ﬁngrar så är
man expert! Här har jag därför en handfull
punkter för att hantera produktion och miljö i
förening i miljöer med ädla lövträd.
1. En landskapsmässig helhetsbild som
grund.
2. En målmässig helhetsbild som redskap.
3. Använd alltid alla målkoderna.
4. Målkoden K/PF den viktigaste att
utveckla. Fokusera forskning på
K/PF-målsskogar, produktionsforskare
och naturvårdsforskare i förening
5. Använd de regionala miljömålen
med förnuft!
- Siﬀrorna om hur mycket areal som ska
skyddas i olika län är frukten av politiska kompromisser.
- De må tjäna som riktvärden, men istället
för att fylla en viss kvot där all produktion ska
upphöra, börja i andra ändan med värdetrakter
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Markägaren är nyckelspelaren
- kommunikationen avgör spelbarheten

Om vi istället, oavsett om vi representerar naturvården eller produktionen, alltid
kan kommunicera en bättre gemensam
Ensidigt fokus på miljömål (bara NO och NS
helhetsbild för kombination av virkesprogäller) med ökade krav på markförvärv och
duktion, miljövärden och rekreation kan
inskränkningar i brukandet skrämmer skogsägarna och gör dem förbannade. Det leder till skogsägarna också se fler möjligheter än
att man skapar dåliga partners för naturvården. svårigheter.
Figur 7. Om vi, oavsett om vi representerar naturvården eller produktionen, alltid kan kommunicera en bättre gemensam helhetsbild för kombination av virkesproduktion, miljövärden och rekreation kan skogsägarna också se ﬂer möjligheter än svårigheter.
Då kanske vi kan få färre rubriker av den som framgår av den vänstra bilden och mer av bilden till höger.

och se hur målkoderna kan användas.
Om vi följer dessa fem steg:
• Då först sätter vi brukaren i centrum.
• Då först kan vi verkligen

kombinera produktion och miljö.

• Då först kanske vi kan klara våra

olika kärleksaﬀärer med vår älskade
ädellövskog.
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Broadleaves for the Future - a View from Central Europe
HEINR ICH SPIECKER, INSTITUTE FOR FOREST GROW TH, ALBERT-LUDW IGS-UNIV ERSIT Y, FREIBURG

Abstract
Central European forests play a prominent role
in timber production, nature protection, water
conservation, erosion control and recreation.
For centuries, temperate forests in Europe have
been aﬀected by forest devastation and soil
degradation. Applying great eﬀorts to eliminate the severe wood shortage of those days,
countermeasures were taken during the last
150 years by regenerating and tending highly
productive forests. High growth rates and an
increasing growing stock of these forests indicate that formerly stated goals have been successfully achieved.
These changes have been accompanied by a
shift to non site adapted coniferous tree species and a reduction in resistance against storm,
snow, ice, droughts, insects and fungi. Climatic
ﬂuctuations, especially changes in the frequency
and intensity of extreme warm and dry climatic
conditions and of heavy storms had considerable impact on forest ecosystems and raised the
question of how forest could be managed in
order to increase the resistance of the forests
against these events. In addition the economic
conditions have changed. High labour cost and
low prices for low and medium quality timber
have to be taken into account. Forest management has to ﬁnd new ways to increase net
revenue from timber sales by increasing wood
quality while keeping production costs low.
Through precise and aim-oriented management
eﬃciency can be improved.
Changing demands require a widened scope
of forest management. Society today is asking
for sustainable forestry emphasizing biodiver-
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sity and close to nature forest management. It
is of great economic and ecological relevance to
know, on which sites today’s forests are most
susceptible to climatic and other environmental changes and hazards. In those areas, adjustments of management through a conversion of
the prevailing forests towards more site adapted
mixed forests with typically an increased proportion of broadleaves needs to be considered
with priority. Adaptive and ﬂexible strategies
can help to cope with uncertainty and risk.
The high diversity in site conditions, ownership, economic and socio-cultural conditions
require strategies adapted to the local and regional needs. Higher resilience of forests will
increase economic and social beneﬁts of forests
and reduce the risks by maintaining sustainable
forestry.
Introduction
Forests in Central Europe cover a large bioclimatic range from the mild Atlantic zone in the
West and to the rough continental zone in the
East, from ﬂood plain to mountain forests up
to the alpine timberline. The number of tree
species, however, is relatively small. Genetic
diversity has been reduced during glacial times.
Immigration during the warmer interglacials
could not compensate for the extinction during
the cold periods. Later on, land use had a major
eﬀect on tree species composition. While starting at the end of the thirteenth century and
more extensively during the last 200 years conifers have been introduced on sites naturally dominated by broadleaved species. European temperate forests today are the result of centuries of
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vast human activities. As site conditions, ownership and cultural, economic and social conditions vary at short distances in Europe, also
forest management diﬀers locally. Three phases of forest management can be distinguished
in forest history: Phase I: Forest Exploitation,
Phase II: Forest Re-establishment, Phase III:
Forest Conversion.
History and present stage of the Central
European Forests
Phase 1: Forest exploitation

For many centuries, wood was cut not only for
local uses but as well being even rafted from
remote locations for all kinds of purposes, such
as for charcoal production, construction or mining. At the end, forests in Central Europe
were exploited and devastated. Today, only a
small part of formerly forested areas is still covered with forest.
Phase 2: Forest re-establishment

After the phase of exploitation, forests have
been re-established changing the species composition considerably. Broadleaves such as beech
(Fagus sylvatica) and oak (Quercus sp.) as well
as other broadleaved species were the dominant species covering naturally about two third
of the forest area in Central Europe. Norway
spruce covered in former times naturally only
Northern and Eastern parts of Europe and
some mountainous areas in Central Europe.
The area of Fagus, Quercus and other broadleaved species has decreased, while the area of
Scots pine (Pinus sylvestris) and Norway spruce
(Picea abies) has drastically increased. Today,
coniferous forests cover large areas for instance
in Germany, France and other countries far
beyond their natural limits. During the last 120
years, the percentage of high forest consisting
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of coniferous species increased continuously,
while high forest consisting of broadleaved
species decreased. Especially the area of broadleaved forest consisting of coppice forests, and
coppice with standard forests decreased in the
last decades on many sites in Europe. For instance in Germany, today’s forests consist to 99
% of more or less even-aged forests, while selection forests cover only 0.3 % and coppice with
standards and coppice forests cover 0.7 % of the
total forest land.
The re-establishment of forests included also
a change in forest area. In Europe, the forest
area is increasing. According to statistics of
FAO (FRA 2000), the forest area in Europe
(without former USSR) increased by 4.1 %
during the period from 1980 to 1995, while in
all developed countries together, it increased
only by 2.7 %, and in the developing countries,
the forest area at the same time decreased by
9.1 %. Not only had the forest area increased
in Europe, growing stock had increased a well.
For instance, in former West Germany, the
growing stock increased from about 100 m3 per
ha in 1950 to more than 300 m3 per ha in 1990
(Spiecker 2001). Today, the growing stock in
German forests amounts to 3.387 million m3
and is higher than the growing stock of other
European countries, such as Sweden with 2.928
million m3 of growing stock, which is the second largest growing stock in an European
country (TBFRA 2000).
If we look at today’s forest from a point of
view of the past, for instance from 100 years
ago, we can state that all the aims of that time
have been reached. The forest land area has increased, the wood production has increased,
the growing stock has increased, and the wood
quality has increased as well. However, what do
we think about the forests from today’s point of
view and what do we think about the forests of
the future? We are not happy with the existing
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forest! As our ecological, economic, social and
cultural values have changed also the aims of
forest management have changed.
Recent changes in forestry conditions
New ecological aspects

In recent decades various storms hit Central
Europe. The salvage cutting in % of allowable
cut in the public forest of the Black Forest has
increased in recent decades (see ﬁgure 1). An extreme event was on 26th December 1999, when
storm “Lothar” passed through France and
southern Germany, Switzerland and Austria.
Figure 1 shows a high variation of annual
salvage cuts. During the last 50 years, storms
caused extensive salvage cuts. In 2000 it yielded
more than 400 % of the annual allowable cut as
a result of the winter storm in 1999. It could be

argued that this increase is caused by various
reasons such as acid rain, stronger winds, root
rot etc.. But it can as well be explained by the
increase in growing stock as the growing stock
has increased in the last ﬁve decades by 300 %.
By this storms especially coniferous forests, and
here especially Norway spruce forests were aﬀected.
Ice and snow has caused a considerable
amount of salvage cuts as well. In addition, the
observed increase in air temperature, which is
predicted to increase further in the future, induced considerable salvage cuts caused by bark
beetles and to some extend also by fungi. The
combination of impacts of storms and droughts
may have increased the volume of salvage cuts
even more. The salvage cut of desiccated trees
and trees killed by insects and fungi increased
in recent decades. This is especially remarka-

Salvage cut caused by storm in % of allowable cut

Figure 1. Salvage cut caused by
storm in % of allowable cut in
the public forests of the Black
Forest has increased.

Ädellövskog för framtiden

45

ble during the 1970s and 1980s, as discussions
about the “forest decline” were popular. At that
time, the volume of desiccated trees and trees
killed by insects and fungi was far lower than in
most recent years. While salvage cut of desiccated trees increased drastically, public perception
ignored the recently increased mortality.
Another aspect of environmental changes
relates to trends in site productivity. Many studies in Central Europe showed that the site
productivity has increased considerably in recent decades (Spiecker et al. 1996).
New economic aspects

While labour costs have increased considerably, the price of wood - inﬂation adjusted
- decreased in the last 50 years. Even though
the total productivity per man hour increased
during this time, the net income decreased.
Due to this diﬃcult economic situation caused
by low market value of timber and high labour cost new ways of management have to be
found. In addition, a globalization of markets
has to be acknowledged. The recent expansion
of EU led to an increase of the forest area by 53
million ha in 1995, by 24 million ha in 2004
and a further increase by 10 million ha is expected in 2007.
New social aspects

Values and perceptions of people are changing. The commodity values have decreased,
while ecological values such as habitats, water
quality, and climate protection have increased.
Recreational values have increased as well.
Environmental values and ecosystem services
are emphasized and close-to-nature forest management is promoted. As forests change slowly
and management aims change fast, it’s an immanent problem that people are not satisﬁed with
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the existing forests and raise the question of
conversion of the existing forests.
Phase 3: Forest conversion
The question of conversion

As society is not satisﬁed with the existing forests, the question of conversion is raised. To
provide a solid base for analyzing the costs and
beneﬁts of conversion of forests towards other
types of forests with respect to species composition and stand structure various disciplines
need to be involved. Such disciplines are forest
history, forest inventory, forest ecology, forest
policy, silviculture, forest operations, and forest
economics. An EFI Project Centre ConForest
has been established to investigate “The
Question of Conversion of Coniferous Forests
on Sites Naturally dominated by Broadleaves
for Sustainable Fulﬁlment of Society’s Needs”.
The focus of the research of this Project Centre
is the analysis of the ecological and the economic impacts of pure coniferous stands as compared to broadleaved mixed stands and uneven
sized stands. In addition, it analyses the ecological and economic consequences during the
conversion process. Recent results of these activities have been published as an EFI research
report with the title Norway Spruce Conversion:
Options and Consequences (Spiecker et al. 2004).
It could be shown that there is no one single
optimal solution! The solution depends on site
conditions, the state of the forest, economic
conditions (such as forest size and location) and
the aims of the forest owner. Besides traditional
economical aims, like net revenue, cash ﬂow,
reduction of risk, new aims get more important,
such as planning ﬂexibility. We realize that our
aims are changing fast when compared to the
slow changes of forests. So, we have to build up
forests that can more easily be adjusted to future
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changes in aims. Another result is that on sites naturally dominated by broadleaves, conifer
forests are less favourable from the ecological
point of view, while economically, conifer forests may still be preferable on many sites.
Some aspects of forest policy with respect to
forest conversion towards broadleaves

There is no legal obligation to change tree species composition towards more broadleaves. It
is, however, acknowledged that water quality,
soil fertility, genetic diversity, and landscape
beauty are of high relevance for the society, and
a balance between private and public interest
has to be found. Forest ecosystems should be
stable and elastic and they have to fulﬁl multiple functions. They should provide protection,
recreation, as well as sustainable production and
use of valuable timber. A substantial proportion of site-adapted tree species should be accomplished, which means an increase in broadleaved species on many sites. In Germany for
example, diﬀerent states oﬀer varying options
for federal subsidies, such as a subsidy for regeneration of broadleaved and mixed forests from
1,000 to 6,000 Euro per ha, which may be coﬁnanced by the state, as well as by the EU.
Looking at forest statistics we can see that
the conversion is already taking place. For
instance the tree species composition of the
state of Baden-Württemberg in south-western
Germany has changed considerably. In 800 before Christ, European beech covered 60 % of
the forest area, oak about 20 % and silver ﬁr
about 15 %, while Norway spruce covered only
1.0 to 2.5 %. Up to 1975, the area of Norway
spruce continuously increased to 40 % and the
area of silver ﬁr decreased slightly; the relatively
small area of Scots pine in this region increased
during the ﬁrst decades, but then stayed more
or less constant or decreased even slightly. The
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percentage of European beech was drastically
reduced from 60 % to 21 %. The area of oak and
the other broadleaved tree species decreased as
well. But from 1980 on, this development has
ended and changed in the opposite direction.
The area of Norway spruce decreased to 36 % in
year 2000, while the area of beech increased to
24 %; the aim is that the area of Norway spruce
in the public forest of Baden-Württemberg
should decrease further to 29 %, while the area
of European beech should ﬁnally reach 32 %.
The last two inventories covering all categories
of forest ownership in Baden-Wuerttemberg
in 1987 and 2002 indicate the increase of
European beech from 19 to 21 %, as well as
the decrease of Norway spruce from 44 to 38
%. This conversion process has been accelerated
after the heavy storm in 1999, when Norway
spruce forests suﬀered most.
How to improve broadleaved forest
management?
Improving timber quality and reducing
management cost

To improve the economic outcome of management results the costs have to be reduced, while
the quality and therefore the price of timber
has to increase. In addition, forest stability has
to be increased, and the ecological quality has
to be improved. Higher timber quality can be
reached by adequate management of valuable
broadleaves. There is a big price diﬀerence between low quality veneer (“D”), which amounts
to a price of less than 10 Euro per m3 and high
quality veneer (“A”), which amounts to a price
of between 200 and more than 1,000 Euro per
m3. Even though the price of high quality timber of valuable broadleaves varies over time,
during the last decades, their prices were always
signiﬁcantly higher than those of medium or
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Where should be the crown base?

Figure 2. With decreasing crown base (increasing
crown length) the stem diameter and the timber
price per m3 will increase, while the volume of clear
bowl per ha will decrease.

low quality timber.
All activities have to be economically sound.
This means that they have to be linked to the
value-producing trees, as those are the economically relevant trees. When dealing with fast
growing broadleaves the number of ﬁnal crop
trees per ha is relatively small. This is due to
the fact that valuable trees need to have a large
diameter, and those trees can only be produced
with a big crown. At the end of the production,
only 40 to 50 trees can grow on one hectare. In

order to reduce costs the number of trees to be
planted can be limited to much less than was
considered in the past.
Should we grow less crop trees with larger
crowns in the future or more crop trees with
smaller crowns accepting smaller dimension
with respect to diameter, but reaching a higher
crown base? The decision has an impact on the
rigor of the selection criteria, and on the clear
bowl timber volume per ha. Less crop tree with
larger crowns may produce higher quality, a

The two phase management system
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Figure 3. In order to improve the quality a twophase management system is needed. In the
ﬁrst phase the pruning is stimulated, while in
the second phase the diameter growth is stimulated (Spiecker & Spiecker 1988).
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higher dimension; the harvesting costs may be
reduced, and stability may be increased. The decision may have less eﬀect on diversity and aesthetic values. However, the clear bowl timber
volume per ha will be smaller. Figure 2 summarizes the outcome: With decreasing crown base
the stem diameter and the timber price per m3
will increase, but the volume of clear bowl per
ha will decrease. The optimum depends on the
economic conditions, especially on the impact
of tree diameter on price.
The two phase management system

Phase 1: Pruning
Pruning should take place at a very early stage,
when the branches are still young and small. A
repeated artiﬁcial pruning or a natural pruning
by higher competition is needed. This leads to
an early development of a clear bowl, while in
the second phase, the crown base should be
constant. This kind of management leads to an
acceleration of the pruning in the early phase
and to a stop of the pruning in the second phase
(see ﬁgure 3).

Phase 2: Accelerating diameter growth
In the second phase, the diameter growth should
be accelerated, which can be done by allowing the trees to expand their crowns and to
avoid any dieback of the lower branches of the
crown. As there is a close, almost linear relation
between crown width and stem diameter, the
release of the tree crown means that the diameter growth is accelerated. While at the beginning in the phase of pruning, the diameter
growth may be, to some extent, deceased, in the
second phase, the diameter growth is accelerated (see ﬁgure 4).
Looking inside the bowl of a tree, this means that the branching core of the bowl will be
much smaller, especially in the higher part of
the tree (see ﬁgure 5).
How should the forest of tomorrow look
like?
The forest of tomorrow should be adaptive to
ecological changes, such as changes to reduce
risk, to maintain site productivity, and to maintain cultural values. The forest should also be

Comparison of traditional management with new management

Figure 4. While traditionally, the diameter growth
slows down with age, by the recommended management the diameter growth stays on a high level
(Spiecker 2003).
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adaptive to economic and social changes. The
question may be raised, whether it should applied a multi-functional forest providing various
goods and services or a specialized forest providing the industry with raw material. When
we think about conversion, the highest priority
for conversion should be given to stands on
productive sites, which are naturally dominated by broadleaves, and here especially to sites
where high risks for conifers exist, such as risks
due to storm or drought. Due to the speciﬁc
conditions in Europe, we will ﬁnd here diverse
ways of management. This is due to the fact that
the site conditions vary, and culture, as well as
ownership structure is diverse. Therefore, we
will have diverse forests in the future, which to
some extent guarantee that there will be ﬂexibility of the European forests in adapting to new
conditions.

Proportion of timber
without branches

Figure 5. The two phase management system increases the
volume of clear timber without branches (Spiecker 2003).
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Är ädellövskogen konkurrenskraftig? Går det att kombinera produktion och
naturvård i ädellövskogen? Hur mycket ädellövskog bör vi ha?
Ädellövskogen är en omistlig del av Sveriges natur. Den är en självklar och attraktiv del i det sydsvenska landskapet, viktig för rekreation och nödvändig för
den biologiska mångfalden.
Virkesproduktionsvärdet i ädellövskog är dock för närvarande relativt lågt, framförallt beroende på höga anläggningskostnader och långa omloppstider. Detta
har fått till följd att intresset för nyanläggning av ädellövskog är begränsat, trots
att man på sikt kan få ett mycket värdefullt virke och att ädellövskog klarar vinterstormar och inte drabbas av rotröta. På senare år har även naturvårdens anspråk på ädellövskogen oroat många skogsägare.
Denna skrift belyser i ett brett perspektiv ädellövskogens roll i det sydsvenska
landskapet.
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Drottninggatan 95 B
Box 6806, 113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10
www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och
skogsprodukter, ﬁske, jakt och vattenbruk, miljö och
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som berör alla och som intresserar många!

