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Professor Jerry Franklin vid pulpeten. Foto: Gustaf Egnell.

Dag 1 – Workshop Vi inledde med en workshop vid Cloquet Forestry Center, University of Minnesota 
med titeln: “Natural Models for Ecological Forestry: Minnesota Applications”.

Jerry Franklin, University of Washington talade under 
titeln ”Incorporating Ecological Forestry Principles into 
Stand Management”.

Varför Ecological Forestry? Jerry Franklin pekar på 
dels förändrade samhälleliga mål och prioriteringar 
för skogen och dels ökat vetenskapligt kunnande och 
förståelse av strukturer och funktioner i skogliga eko-
system.

Modellen bygger på en strävan att förstå och i så stor 
utsträckning som möjligt efterlikna naturlig bestånd-
sutveckling genom att se på naturliga störningsregimer. 
Målet är att skapa en kontinuitet mellan generation-
erna och i praktiken är det tre frågor man ska ställa sig:

• Vad ska sparas vid en avverkning?
• Hur mycket ska sparas vid en avverkning?
• Vilken rumslig fördelning ska det som sparas ha? 

Grupper eller utspritt?

Brian Palik, US Forest Service Northern Research 
Station talade under titeln ”Incorporating Ecological For-
estry Principles into Stand Management in Minnesota and 
Wisconsin”. 

Brian Palik gav exempel på hur Ecological Forestry 
kan appliceras på skogarna i denna del av USA. I Min-
nesota and Wisconsin delas skogarna upp i Production 
forests och Conservation forests. De första handlar 
om virkesproduktion, vattenförvaltning, viltvård och 
rekreation. De senare om 
biodiversitet och viltvård. 

I brukade skogar vill man 
efterlikna naturliga stör-
ningar och bevara delar av 
beståndet vid avverkning. 
Det som saknas/brister är: 
döda och döende träd, mark- 
störningar, artvariation i 
trädslag, stora träd. 

Red pine/ekskog är till 
största delen likåldriga sko-
gar som präglas främst av 
markbränder, mer sällan 
av bränders om skapar helt 
nya bestånd. Återväxt sker 
i luckor.

Aspskogar som uppkom-
mer efter brand präglas av 
variation i arter, diameter-
spridning samt stor andel 
död ved.

Lövskogar präglas av 
luckdynamik, olikåldrighet 
och stor komplexitet.

Jerry Franklin talade igen. Denna gång under titeln 
“Ecological Forestry in a Landscape Perspective”.

Landskapsnivån är avgörande för Ecological For-
estry liksom skapandet av heterogenitet. Att bara ha 
”conservation forestry” skapar problem. 

Det vi bör hantera är:
• Miljö- och kulturellt känsliga områden.
• Tröskelvärden på landskapsnivå.
• Vägar och andra nätverk som människan skapat.
• Fördelning av skogsbruksaktiviteter i tid och rum.

Konnektivitet är viktigt och korridorer är ett sätt att 
skapa konnektivitet. Andra viktiga aspekter är:
• Avverkningsytans storlek.
• Innehållet i det som lämnas (retention).
• Rotationsperiod.

Lisa Schulte-Moore, Ecological Landscape Manage-
ment in Great Lakes Region

Triadmodellen: 
• Extensivt skogsbruk.
• Intensivt skogsbruk.
• Reservat.
• Extensivt skogsbruk: Motsvaras av Ecological 

Forestry.



3

Basfakta om Minnesotas skogar
Andelen skogsmark är 32 % av landarealen och 29 % utgörs av s k timber-
land.

Skogsmarksareal:
Nettotillväxt: 5,6’’ cords/år, dödlighet 4’’ cords.
Avverkning: 2,7’’ cords/år (har gått ner med 1’’ cords från 20  till 2011), 
importerar fortfarande en del massaved.
Rotnetto: 75’’dollar 2011 (1980 18’’, 2007 85’’).

Skogstyper:
Ägarstruktur Minnesotas skogar: 47 % privatägda, 13 % statligt, 
22 % delstat, kommuner, 18% övriga ägare.
Trädslag: 30% asp, 9% black spruce (P. mariana), 9% lowland hardwoods, 
9% highland hardwoods, 9% redoak (Q. rubra), 7% tamarack (L. laricina), 
6% birch, 4% red pine (P. resinosa), 2% jackpine (P. banksiana), 1% white 
pine (P. strobus).

Länkar: 
www.frc.state.mn.us/initiatives_sitelevel_management.html 
(Minnesota guidelines, 650 sidor. Information om rekommendationer för 
att lämna träd från sidan 249)
USDA Forest Service: http://www.fs.fed.us/ 

Dag 2 – Variable Retention Field Day Våra värdar denna dag var Brian Palik och Shawn Fraver 
USDA Forest Service, Northern Research Station, Duluth.

• Intensivt skogsbruk: Maxi-
mal produktion.

• Reservat: Inget skogsbruk; 
förekommer mest i norra 
delarna av Great Lake Re-
gion.

Göran Örlander: Swedish 
Forests and Forestry. Lena 
Gustafsson: Important re-
search questions for biodivers-
ity and conservation in Nordic 
forests.

Reflektioner

Det finns likheter mellan 
Minnesota och Sverige när 
det gäller skogsekosystem och 
störningsmönster. Stora delar 
av resultat från forskning om 
behovet av och nyttan med ”re-
tention forestry” bör kunna ap-
pliceras i båda fallen. 

Det finns dock en del vikti-
ga skillnader som gör det svårt 
både att översätta modellen 
för retention forestry (Ecological Forestry) till svenska 
förhållanden och att jämföra resultat och utfall av sk-
ogsbruksmodeller. I USA används modellen enbart på 
statlig mark. På privat mark finns inga krav på hänsyn 
eller återbeskogning alls. I Minnesota där marken är 
till ca 50 % privatägd kan det förstås ge stora effek-
ter på landsskapsnivå. En annan viktig skillnad är att 

Variable retention harvesting, Chipolat Lake

På förmiddagen besökte vi två olika försöksområden 
som lagts ut på National Forest land, i ett område där 
red pine är det naturligt dominerande trädslaget. Man 
har studerat den naturliga dynamiken, och på senare 
tid landat i att den vanligaste störningsregimen ut-
görs av ”mildare” störningar, d v s sådana som inte gör 
att hela beståndet slås ut och startar om på nytt, utan 
snarare att en del av träden skadas, faller eller brin-
ner upp medan en hel del finns kvar. Detta skapar 2- 
eller 3-skiktade skogar snarare än enskiktade skogar, 
vilket man tidigare har trott vara den vanligaste natur- 
dynamiken när det gäller den här typen av skogar. 

Den första var ett exempel på en avverkning som 
gjorts på National forest land där man bedriver skogs-
bruk med flera mål – biologiska värden, rekreation, 
virkesproduktion, andra ekosystemtjänster m m. Det 
man hade gjort var en avverkning där man hade blan-
dat s k dispersed retention (utspridd hänsyn) med ag-
gregated retention (gruppställd hänsyn). 

Vi fortsatte till yta nummer 2, där vi först fick kaffe. 
Detta är något som förbehålls svenska gäster, eftersom 
våra värdar har lärt sig att svenskar inte fungerar utan 
fika.

Här hade man, för 10 år sedan lagt ut ett försök med 
4 block med 4 upprepningar i varje – stora luckor, små 
luckor, de lämnade träden jämnt spridda (40–45 % 

det sällan ställs ekonomiska krav på det skogsbruk som 
bedrivs på statlig mark. Det underlättar naturligtvis 
möjligheterna att lämna större volym kvar efter av-
verkning. Ytterligare en aspekt är tillgänglighet för 
allmänheten. I USA har allmänheten aldrig rätt att 
beträda en privatägd mark vilket skapar ett behov av  
skogsbruk för rekreation på statlig mark. 
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T. v. Markägaren Jack Rajala tillsammans med Göran Örlander. T. h. Föryngring av white pine med spridd hänsyn. Vikta vita pappersbi-
tar som häftas fast i toppen av plantorna skyddar mot viltbete (främst vitsvanshjort). Foton: Marie-Larsson Stern.

hänsyn [retention]) samt ett kontrolled. Man studerade 
sedan hur olika trädslag påverkades av de olika behand-
lingarna. På den här ytan hade man tagit upp luckor 
på 0,1–0,4 ha (en del av dem höggs helt rena, i övriga 
lämnades små träd som förväntades kunna utvecklas 
till träd, release). 

Där emellan ställdes grupper av hänsyn och fröträd. 
Här var tanken att det skulle resultera i en flerskik-
tad blandskog och 2003 hade man planterat red pine, 
white pine och jackpine. Man räknar med att behöva 
minska konkurrensen från övrig vegetation 7–8 gånger 
(röjsåg). Så här långt var det inte någon skillnad i 
planttillväxt beroende på om de växte under grupp- 
ställd eller utspridd hänsyn.

Reflektioner

Diskussionen på dessa båda punkter handlade till stor 
del om hur de olika värden man vill värna och utveckla 
kunde kombineras med ekonomiska mål och virkes-

T. h. Fikapaus med Shawn Fraver från USDA Forest Service; Karin Tormalm, Clas Fries samt ytterligare en medarbetare från Forest 
Service. T. v. Avverkning med utspridd och gruppställd hänsyn. Foton: Marie-Larsson Stern.

produktion och vilka ekonomiska krav som ställdes 
på förvaltningen av de federalt ägda skogarna. De 
ytor som visades upp låg enligt den svenska gruppens 
bedömning inom ramen för den svenska skogsvårdsla-
gen, så ur det perspektivet skulle det vara fullt möjligt 
att bruka skogen på det här sättet även i Sverige.

Dessutom diskuterades vad som gäller för olika 
ägarkategorier och vi fick veta att det i Minnesota finns 
riktlinjer för hur privata markägare ska sköta sina sk-
ogar, och att detta följs upp av delstatsmyndigheterna, 
men att det inte finns ett tvingande regelverk. Det 
framgick också att naturvärden i första hand handlar 
om vertebrater och kärlväxter eftersom kunskap om 
t ex insekter och svampar saknas.

Visit to Rajala forestry company

• Ägare: Jack och John Rajala (far och son).
• Markinnehav: 14 000 ha.
• Antal anställda: 40 personer.
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Överst. Markägarna John och Jack Rajala samt Brian 
Palik från USDA Forest Service i en föryngring som man 
inte planerar att röja. Under. Skärmskogsbruk med white 
pine som underbestånd. Foton: Marie-Larsson Stern.

Lunchen intogs i en solig gräsbacke vid Jack Rajalas 
hus, vackert beläget mellan två sjöar och med de om-
givande sluttningarna glödande av höstfärger. Jack 
är själv av finsk och delvis svensk härkomst och har 
besökt Finland flera gånger. Han räknade med att 
åka till Sverige nästa sommar för att studera skog och 
skogsbruk där. Jack har huvudansvaret för skötseln av 
den egna skog som företaget äger, medan sonen John 
huvudsakligen fokuserar på vidareförädling, produkt-
utveckling och marknadsföring/försäljning.

John visade oss exempel på de nischprodukter som 
företaget producerar och förklarade hur de ser på sina 
möjligheter att utvecklas och hitta kunder. Företaget 
har under senare år satsat allt mer på integrerad produk-
tion, d v s att i egen regi driva allt från skogsbruk ut till 
slutkonsument. På så vis får man större möjligheter att 
utnyttja de olika nischsortiment som produceras och att 
ge kunden en historia kring produkten, något som de 
trodde mycket på för att sälja in produkter. Samtidigt 
innebär det att de blir mer bundna till att producera 
just det som fastigheterna producerar med avseende på 
trädslag, kvalitet och volym.

De berättade också om det “conservation easement” 
som man avtalat med federala och statliga myndighe-
ter samt en stiftelse, och som gällde att avstå vissa rät-
tigheter på en av sina fastigheter i utbyte mot ekonomisk 
kompensation. På en av Rajalas fastigheter (ca 1 200 
ha) fanns rekreationsvärden och biologiska värden som 
man ville skydda. I avtalet ingick bl a att ägarna av-
stod från rätten att stycka fastigheten och att bebygga 
den, fastigheten skulle hållas öppen för allmänheten 
och särskild hänsyn visas t ex till skidspår. Dessutom 
skulle man bedriva ”all age management” utom för ett 
par barrträdslag samt för asp som bedömdes odlas bäst 
i enskiktade bestånd. För detta hade man fått 2 250 
dollar per ha som ett engångsbelopp. Avtalet följer fas-
tigheten och gäller ”i evighet”.

Därefter besökte vi fyra olika punkter ute på fas-
tigheten Wolf Camp där vi fick se hur man arbetade för 
att återintroducera white pine (Pinus strobus), skärm-
skogsbruk i bestånd med flera trädslag, selective har-
vesting där man valde ut individuella träd för av-
verkning samt föryngring av björk och rödek med 
fröträd.

Reflektioner

Slående var det stora engagemang som de båda ägarna 
visade upp såväl när det gällde att sköta skogen som 
att förädla den, och den långsiktighet som präglade 
tänkandet. Det var värdefullt att få möta personer som 
faktiskt skulle leva på den ekonomiska avkastningen av 
skogen, för att kunna jämföra med de förutsättningar 
som råder i Sverige. Det ekonomiska läget är ansträngt. 
Företaget hade 200 anställda för några år sedan, nu 40. 
Tidigare köpte de 80 % av det virke de behövde för sina 
industrier och tog 20% från egna skogar. Nu är förhål-
landet det motsatta.
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West Fraser, Hinton Woods, Avverkning med mycket hänsyn. Foto: Lena Gustafsson.

Dag 4 – West Fraser exkursion Hela dagen fram till middagstid var vi med skogs-
bolaget West Fraser/Hinton Wood Products. 

Vår värd var planeringskoordinator Richard Briand. 
Exkursionen hölls i skogarna väster och norr om Hin-
ton. West Fraser arbetar i Alberta och i sydöstra USA, 
och är enligt egen uppgift ”the largest lumber manu-
facturer” i Nordamerika. 

I Alberta har bolaget koncessioner på >3,5 miljoner 
ha och är det bolag som avverkar mest i Alberta. Kon-
cessionerna löper över 20 år men bolaget (och andra 
bolag) vill nästan alltid förlänga flera perioder. För 
koncessionerna betalar bolagen 2,25 kanadensiska dol-
lar per avverkad kubikmeter. Ur ett svenskt perspektiv 
motsvarar detta bara en bråkdel av normal avkastning.

I Hinton har man ett sågverk med 210 anställda 
och en massafabrik med 310 anställda. På skogssidan 
finns 25 heltidsanställda plus 115 ”contractors”. Kring 
Hinton finns flera kolgruvor och olje- och gaskällor, 
vilket ibland konkurrerar med skogsbruket. Om dessa 
inskränkningar motsvarar mer än 2 % av arealen får 
bolaget kompensation.  

West Frasers skogar är barrdominerade, med fram-
förallt contortatall (Pinus contorta) och vitgran (Picea 
glauca), men med varierande inslag av asp, balsamgran, 
poppel m fl trädarter. Mycket äldre tallskogar skördas 
just nu för att dämpa utbrottet med ”mountain pine 
beetle”. 

Bolaget har arbetat i Alberta sedan 1950-talet. 
Bolaget måste (liksom andra bolag) garantera åter- 
beskogning och även behålla trädslagsblandningen, 
dock på landskapsnivå, d v s trädslagsbyte kan ske inom 
bestånd. Alla bolag måste ta fram en Forest Manage-
ment Plan (FMP) vart 10:e år. Det första steget är att 
avgränsa ”Net Landbase”, d v s den areal där produktivt 
skogsbruk kan bedrivas. Detta görs genom att vatten, 

impediment och skogsmark som ej kan användas kom-
mersiellt, områden svåra att nå o s v, undantas. 

Net Landbase-andelen varierar mellan 32 % och 84 % 
av totala koncessionsarealen för bolagen i Alberta. Bo-
laget tar sedan fram en nivå på hur mycket som kan 
avverkas per år, Annual Allowable Cut (AAC). Myn-
digheten (Alberta Environmental and Sustainable 
Resource Development) har regler för hur FMP och 
AAC ska tas fram och de övervakar också att planerin-
gen följs. 

Plantering sker lika ofta som självföryngring. Ingen 
röjning sker utom på försöksnivå. 

Första punkten var ett avverkat område (40 ha) i 
en brant sluttning. Här hade bolaget rapporterat 1 % 
areell generell hänsyn (hänsynsytor). Bolagets mål är 
1 % hänsyn (vilket gör att de ligger lägst av alla bolag 
i Alberta) men bara det som GPS-avgränsats räknas 
med (arealer >0.01 ha – d v s samma minsta areal som 
räknas i Sverige) och kantzoner mot vattendrag eller 
mot andra bestånd räknas inte med.  

Detta gör att nivåerna sparad hänsyn på landskap-
snivå ofta är högre. Däremot är det inget som säger 
att kantzoner mot andra bestånd inte kan bli avverkade 
senare men detta sker enligt uppgift från John Stadt 
sällan. Vid detta bestånd var intrycket att en större an-
del än 1 % var lämnad. Vi gick upp i sluttningen och 
fick en fantastisk utsikt över Klippiga Bergen. Land-
skapet liknar Mellannorrland, t ex Medelpad. Som 
hänsyn lämnas t ex ”advanced growth” av vitgran, 
hänsynsytor kring gamla träd, björnidén, boträd för 
rovfåglar och även asp. 

Representativa områden ska också väljas ut och detta 
diskuteras mycket för närvarande. Planerare märker 
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West Fraser, Hinton Woods. Contortaplantage i förgrunden med mycket lite hänsyn, mycket hänsyn i bakgrunden. Foto: Lena Gustafsson.

normalt ut hänsynsytor och planering sker såväl som-
mar som vinter. Maskinföraren kan välja att komp-
lettera med mindre grupper träd och punkthänsyn. 
Målsättningen är att behålla hänsynen under en om-
loppstid men detta diskuteras mycket för närvarande. 

Andra punkten var ett mindre hygge (8 ha) Här blev 
det tydligt att stora områden kan lämnas på gränsen 
till andra bestånd men dessa får inte räknas in i hyg-
geshänsynen om inte det avsatta området är avgränsat 
areellt av hyggesareal. Däremot kan dessa områden 
senare avverkas ihop med det intilliggande hygget när 
skogen på 8 ha hygget blivit etablerad. I fonden såg vi 
en stor sluttning där avverkning skett och där det var 
tydligt att mycket lämnas orört. Tidigare var det regel 
att avverkning av ett skogsbruksområde skedde succes-
sivt 2–3 gånger under en längre tidsperiod. Numera är 
det vanligare att all avverkning sker under en tidspe-
riod, d v s man återkommer inte. Hur det var med detta 
område är oklart. En del stora hyggen var helt kala, d v s 
ingen hänsyn hade lämnats. Detta är en förebyggande 
åtgärd för att minska risken för mountain pine beetle-
utbrott (gynnas av döda träd).

Brandfrekvensen är mycket hög i Alberta och många 
bränder är stand-replacing. Totalt har det under de 
sista 25 åren brunnit ca 120 000 ha per år och av-
verkningarna varit ca 60 000 ha per år. Detta gör att 
skogarna i Alberta sällan är >200 år och äldre träd än 
så är ovanliga. Flera trädslags biologiska maxålder är 
betydligt högre men brandpåverkan gör att de inte når 
dessa åldrar. En markant skillnad mot Sverige är att 
alla avverkningar sker i s k ”Virgin forests” d v s tidi-
gare aldrig avverkade skogar. De kallar dessa skogar 
”mature” och inte ”old-growth” eftersom de har förhål-
landevis låg ålder. Vi såg inga stora gamla träd utan 
naturskogarna såg ofta ganska unga ut. 

Den tredje punkten var ett stort avverkat område, 
naturligt föryngrat med contortatall efter markbered-
ning och där väldigt lite hänsyn lämnats. Vi gick till 

en mycket liten hänsynsyta där mycket träd blåst ner. 
Richard Briand verkade frågande inför nyttan av detta 
men Ellen McDonald, forskare vid University of Al-
berta, påpekade att det utgör en typ av patch som ofta 
skapas av brand, syftet är alltså inte life-boating. Bo-
laget har slutat ställa enskilda träd eftersom de anses 
vara en fara för skogsarbetarna.

Sista stoppet var en avverkningsyta med en kantzon 
mot ett litet vattendrag (”riparian zone”). Här hade bo-
laget lämnat 30 m på ena sidan och hälften så mycket 
åt andra. Provinsens lagstiftning statuerar att man på 
denna storlek av vattendrag skall spara 30 m på vardera 
sidan om bäcken men bolaget hade i detta fall förhand-
lat med Albertas skogsadministration med argumentet  
att bredden borde kunna variera beroende på ståndorts-
förhållandena. Bolaget har nyligen fått detaljerad in-
formation om sina vattendrag via lidarskanning. Kant-
zoner som denna räknas alltså inte in i sparad hänsyn. 

Introduktion Weyerhaeuser

Vi åkte efter fältexkursionen till Edson och checkade 
in på Best Western. Weyerhaeuser bjöd på enkel buffé 
och Wendy Crosina, Weyerhaeusers ekolog i Kanada 
hade en presentation av bolaget och berättade lite om 
nästa dags exkursion. Närvarande var också bl a Dave 
Macdonald Weyerhaeuser Edson och Andrew DeVries, 
chief biologist hos Weyerhaeuser. Weyerhaeuser är 
ett mycket stort bolag med koncessioner i flera av de 
kanadensiska provinserna och i USA. De äger också 
skog i USA och verksamhet i Kina. Wendy Crostina 
berättade bl a att Weyerhaeusers koncessioner i Alberta 
innebar att man skulle spara 2–8 % retention (med det 
areella genomsnittet 3 %). 

“Variable retention” myntades av MacMillan Bloe-
del i British Columbia på 1990-talet. Variable retention 
och structure retention används synonymt i Alberta.
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West Fraser, Hinton Woods. Richard Briand, vår värd, och en kant-
zon mot en bäck. Foton: Lena Gustafsson.

Länkar: www.weyerhaeuser.com 

Stop # 1: Sundance Creek – 
Multiple wellsites, other industrial activity

Olje- och gasborrning är en viktig näring i Alberta. I 
provinsen finns mer än hundratusen aktiva oljebrun-
nar. Den första avverkningstrakt vi besökte var 120 
hektar, på den fanns 5 oljebrunnar.

I Alberta är det aldrig tal om att stoppa en oljebrunn 
p g a skogsbrukets intressen – oljan går först. Brun-
narna etableras ofta med mycket kort varsel, vilket in-
nebär att de kan dyka upp på redan planerade forest 
management agreement areas (FMA:s). Skogsbola-
gen får då viss kompensation, 400 dollar per hektar, 
från oljebolaget för areal som man tvingas avstå. När 
oljeborrningsaktiviteterna avslutats är bolagen tvungna 
att återställa och återplantera marken, vilket kostar ca 
5 000 dollar per hektar. Om man istället väljer att upp-
rätthålla arrendet betalar bolaget 50 dollar per år till 
staten, vilket gör att incitamentet att avsluta verksam-
heten är svagt. Som jämförelse kan nämnas att åter-
beskogning efter avverkning kostar ca 800–1 000 kr 
per hektar.

Den här avverkningstrakten låg också i närheten 
av en provinsiell park, Sundance Creek Valley, som 

Dag 5 – Weyerhaeuser 
Retention Tour

Våra värdar, Weyerhaeuser Canada: Wendy Crosina, Dave MacDonald 
samt ytterligare tre personer. Forest Products Association of Canada: 
Andrew DeVries, Ottawa. Alberta Environment and Sustainable Re-
source Development (ESRD): Steven Mills

avsattes för några år sedan. Parken kom till under en 
period då trycket var hårt på provinsregeringen att 
avsätta mer land till parker och den här parken plane-
rades ursprungligen för en större areal än vad den till 
slut blev. Istället valde man att skapa en 500 m bred 
zon runt parken. Inom den här zonen måste alla 
skogsbruksåtgärder godkännas av parkmyndigheten 
som normalt enbart hanterar arealen innanför park-
gränsen. Inom den här zonen hade Weyerhaeuser som 
mål att lämna 12 % retention, mot i genomsnitt 3,8 på 
resten av marken.

På den här avverkningstrakten hade man avverkat i 
första hand asp (som används till OSB) med underväxt 
av gran (som säljs till sågverk utanför W), 220 m3/ha. 
Här såg vi även de vid det här laget välbekanta rishögar-
na med allt virke och avverkningsrester under 13 cm i 
diameter. Detta ska brännas inom två år (görs när det 
är minst 10 cm snö) efter avverkning, för att minska 
brandrisken på hyggena och förbättra förutsättningar-
na för föryngring. På de flesta håll sparar man 10 % av 
detta hyggesavfall i mindre högar, till nytta för mindre 
däggdjur (mink, vessla, mård), men i närheten av sam-
hällen, som här, ska allt brännas av brandsäkerhetsskäl.
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Rocky Mountains sett från Hinton Forestry Training Center Foto: Marie-Larsson Stern.

T.v. Utvinning av olja går före skogsbruket i alla lägen. T.h. Avfallshög efter avverkning - för bränning på plats på hygget.
Foton: Marie-Larsson Stern.

Stop # 2: Cricks Creek – 
Wet area buffer, roadside visual considerations

Exempel på buffert mot vattendrag och kvarläm-
nade ridåer längs vägar.

Här visade man exempel på hur man på vissa stäl-
len sparar ridåer längs vägarna för att göra dem mer 
tilltalande för förbipasserande och närboende. Det här 
är inget som man har krav på sig att göra, men man gör 
det för att bygga goda relationer med framförallt när-
boende, eftersom man vill ha allmänhetens acceptans 
att fortsätta verka inom området på lång sikt. Ett an-
nat skäl till att lämna ridåer längs vägarna kan vara att 
förhindra tjuvskytte, framför allt av grizzlybjörn i dess 
identifierade kärnområden, eftersom ridåer försvårar 
för jägarna att skjuta direkt från bilen.

Man förklarade också att det finns många olika 
kommersiella intressen på samma landyta. Det handlar 
t ex om ”trappers” som har tillstånd för att fånga päls-
bärande djur på ett visst område, inom FMA. Det kan 
också handla om betesarrendatorer och jaktarrangörer 
(outfitters). Provinsregeringens strategi är att i första 
hand låta de olika företagen/aktörerna försöka hitta ge-
mensamma lösningar på hur de ska samsa på samma 
mark, men om det inte fungerar kan myndighetstjäns-
temän gå in och facilitera processerna.

Stop # 3: Tom Hill – 
Snag retention, bird survey leave patches

Normalt sett är det inte tillåtet att avverka under peri-
oden 1 maj till 15 juni p g a av att fåglarna häckar då. 
Normalt sett står också avverkningen still under den 
här perioden eftersom man avbryter arbetet när tjäl-
lossningen kommer i slutet av april och det normalt sett 
inte heller behövs på grund av efterfrågan från skogsin-
dustrin. 

På den här trakten på 150 ha ville man dock avverka 
under den här perioden för att industrin just det här 
året var i behov av virke (första gången man gjort detta 
undantag). Eftersom Kanada, tillsammans med USA 
och Mexiko, i början av 1900-talet skrev under en kon-
vention om skydd av flyttfåglar, fick man då kalla in 
fågelinventeringskonsulter som gick igenom området 
för att hitta befintliga, aktiva fågelbon – man hittade 
30 stycken. 

Runt vart och ett av dessa sparades 30 m skog. Frå-
gan är hur stor andel av bon som man hittade på detta 
sätt. Konventionen skrevs ursprungligen för att för-
hindra kommersiell insamling av flyttfåglar, ägg och 
bon som ledde till att bl a en duvart utrotades. Idag 
leder den dock till problem eftersom den är så detaljerat 
skriven, samtidigt som de ursprungliga problemen med 
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T.v. Alberta gumbo… T.h. Fällare-buntare. Foton: Marie-Larsson Stern.

att flyttfågelstammarna plundras, inte kvarstår enligt 
Weyerhaeuser.

Vägen som vi stannade till på var extremt lerig, s k 
Alberta gumbo, men på hygget intill fanns inte mycket 
körskador trots att det var en sommaravverkning. De 
olika trakterna klassificeras som sommar- eller vinter-
trakter, beroende på markförhållanden. 

Stop # 4: Active harvest

Här träffade vi föraren av fällaren-buntaren (feller-
buncher). I det här fallet var det maskinföraren som 
stod för 75 % av planeringen av hänsyn/avsättningar 
på hygget (onsite retention). Som underlag hade han 
kartmaterial och viss digital information om beståndet, 
som visade bl a vattendrag. Just den här föraren hade 
utvecklat en mycket bra känsla för vad och hur myck-
et som skulle avsättas, men det förblev lite oklart hur 
man jobbar med att alla maskinförare ska få tillräcklig 
kompetens när det gäller retention. Det framkom dock 
tydligt att man jobbade med att följa upp kvarläm-
nade volymer årligen och att återkoppling gjordes till 
maskinförarna på individuell basis, på plats ute i sko-
gen. För lite lämnat ena året kunde kompenseras under 
kommande år. Myndighetsrepresentanten tryckte på 
att det inte var den absoluta nivån eller kvaliteten som 
var det viktigaste utan att man haft goda intentioner.  
Övergripande står maskinförarna för ca hälften av 
traktplaneringen och beslutar om vad som ska lämnas, 
medan ca hälften utförs av Weyerhaeusers planerare.

Stop # 5: Sang Lake/Minnow Lake – Mineral licks

På vissa ställen i terrängen kommer mineralrikt vatten 
upp till ytan och här samlas klövvilt för att slicka i sig 
jorden när de behöver extra mineraler. För att skydda 
dessa ”mineral licks” hade man här sparat sammanlagt 

närmare 10 ha, genom att lägga ut en yta med 100 me-
ters radie runt var och en av de två källorna. Den spa-
rade skogen utgjordes av ett bestånd som dominerades 
av grova aspar, drygt 20 m höga och en diameter på 
20-30 cm, och med inslag av enstaka björkar och ett 
lägre skikt av barrträd. I Sverige hade den kvalificerat 
in som en fin nyckelbiotop och klassats som ett typiskt 
NO-bestånd.

På den här punkten diskuterades hur man gör för att 
säkerställa förekomsten av gammal skog i landskapet. 
Man förklarade att skog klassas som gammal från 120 
års ålder och uppåt och att det alltid ska vara gammal 
skog på minst 10 % av arealen. Man menar att det inte 
är särskilt stora skillnader på 120-årig och 250-årig 
skog, ekologiskt sett, och att man på landskapsnivå 
säkerställer att det kontinuerligt finns tillräckligt med 
gammal skog.

Kopplat till detta diskuterades också den långsiktiga 
planeringen av markanvändningen i Alberta. Myn-
dighetsfolket framförde att man gradvis börjar komma 
till insikt om att ”We cannot do everything everywhere 
all the time” utan att man måste börja göra priorite-
ringar mellan olika markanvändningar, vilket kan 
komma att bli smärtsamt.

Reflektioner

I flera sammanhang är det oklart hur man ser på 
avsättningarna. I de flesta fallen avser man återkomma 
och åtminstone plockhugga också i det man har lämnat 
om några år. Ibland är det som lämnats yngre skog, 
vilket hos oss skulle motsvaras av bestånd med gall-
ringsskog som man avser att ta när det blir moget. Det 
som avsätts utöver den procentsats som anges – i det här 
fallet 3,8 – är t ex riparian zones och andra områden 
av stort allmänt värde, undantagna från FMA-arealen 
som W betalar för. Normalt sett betalar man en liten 
summa, ca 2 dollar/m3, för det virke som man avverkar, 
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Aspdominerad skog. I centrum av det 10 ha stora området finns 
mineralrika källor som nyttjas av klövvilt. Foto: Marie-Larsson 
Stern.

men den kostnaden har man inte för det man lämnar 
som retention. Eftersom man dessutom inte använder 
virke över 13 cm är en stor del av det som finns inom 
hänsynsområdena sådant som man ändå inte skulle få 
betalt för. En reflektion med detta som utgångspunkt 
är att direkta jämförelser mellan länder när det gäller 
avsättningar är mycket svåra att göra. En annan sak 
som gör det svårt att jämföra är de olika utgångslägena, 
där man i Alberta arbetar nästan enbart i naturskogar, 
medan vi i Sverige arbetar i skogar som har brukats och 
kulturpräglats under lång tid.

Reflektioner från doktoranderna

Resan till Minnesota och Alberta bjöd på mängder av 
nya intryck och vi har många speciella minnen från 
denna intensiva vecka. De bländande höstfärgerna i 
Minnesota och Albertas brandpräglade barrnatur-
sko-gar är två exempel, men naturupplevelserna till 
trots var nog mötena ändå det viktigaste. Vi fick för-
månen att träffa människor som arbetar med skog och 
skogsbruk i både USA och Kanada och genom samtal 
med dem har vi ökat vår förståelse för hur man tänker 
kring skogen i dessa länder. Vi vill genom denna text 
återspegla hur vi upplevde resan och vilka lärdomar vi 
tycker är viktiga ur ett svenskt perspektiv.

Diana Rubene, Samuel Johnson och Åsa Ranlund, 
doktorander vid institutionen för ekologi, SLU.

Minnesota 

I Minnesota besökte vi ett flertal skogsbestånd på 
såväl statlig som privatägd mark. På den statligt ägda 
marken kunde vi med en gång notera att målen med 
skogen var långt fler än produktion av virke och pap-
persmassa. Sociala och ekologiska värden vägde tungt 
i de uppsatta målen och när våra värdar diskuterade 
hänsyn handlade det inte om några procent av voly-
men utan försök med 35 till 40 procent naturhänsyn på 
beståndsnivå. Den statliga skogen där har heller inga 
vinstkrav.
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Den privatägda skogen vi besökte brukar familjen 
Rajala främst utifrån höga kvalitetsmål för virket, 
något som innebär att fler träd får stå kvar längre. Som 
en del i den bruksmetoden dör en del av träden på plats 
och skapar död ved. Våra värdar ägnade sig inte åt att 
spara hänsyn i den bemärkelse vi är vana vid – som 
”evighetsträd” – utan som en del i en filosofi om hur 
skogen hållbart och på lång sikt kan ge högkvalitativt 
virke till många olika ändamål. I de brukade skogarna 
vi besökte, både på statlig och privat mark, var upple-
velsen av avverkning ”mildare” än vad vi är vana vid 
från svenska skogar.

Alberta 

Våra kanadensiska värdar lät oss under två dagar stifta 
bekantskap med ett skogsbruk som på beståndsnivå 
liknar det vi har i Sverige men där all skog är statligt 
ägd. Vi kunde notera att markberedning även förekom-
mer där och att utformningen av hänsynen som läm-
nandes på hyggen är ganska lik det vi ser hemma. 
Buffertzoner kring vatten är dock betydligt bredare 
än vad vi är vana att se med kanter på 30–200 meter 
(beroende på vattendragets storlek samt eventuella so-
ciala och ekologiska värden) som ska vara undantagna 
skogsbruk. Dessa zoner undantas från skogsbruk innan 
avverkningarna plane-ras så en sparad zon mot vatten 
ingår inte som naturhänsyn i beståndet i Alberta som 
det gör i Sverige.

De stora skillnaderna gentemot skogsbruk i Sverige 
kom fram i det landskapsperspektiv som genomsyrar 
både planering och genomförande av åtgärder. Sto-
ra delar av Alberta har en störningsregim präglad av 
återkommande bränder. Bestånd som för oss närmast 
liknar likåldriga plantager med contorta är där i själ-
va verket brandhärjade urskogar. En grundläggande 
tanke med naturhänsynen är att avverkningar ska eft-
erlikna naturlig störning så att skogens naturliga dy-
namik kan bibehållas. Detta eftersträvas på landskap-
snivå med långsiktig planering över bland annat hur 
stora andelar av skogen som ska vara gammal eller i en 
tidig successionsfas. I Alberta har man även fördelen av 
detaljerad kunskap om hur bränder påverkar naturliga 
bestånd, exempelvis att också större ytor kan vara rela-
tivt opåverkade efter brand. Denna kunskap används i 
praktiken när man planerar avverkningar och lämnar 
hänsynsytor. 

Vetskapen om bränder som återkommer med hög 
frekvens har lett till insikten att även trädgrupper som 
undkommer ett brandtillfälle med stor sannolikhet 
kommer att brinna snart igen; det finns helt enkelt inte 
särskilt gamla träd i det område vi besökte. Därför tän-
ker man inte heller på hänsynsträd som evighetsträd 
utan kan tänka sig att avverka även sparade träd vid 
nästa avverkning. Detta kan nog fungera i ett land-
skap där den naturligt höga brandfrekvensen låter få 
bestånd stå orörda i mer än 200 år.

Ibland blev det tydligt att vi i Sverige brottas med 
lite annorlunda naturvårdsproblem än vad man gör i 
Kanada med sin relativt korta historia av skogsbruk. 
På frågan om varför de inte funderar på att restaurera 
brukade skogar genom att t ex skapa död ved svarade 
en representant från ett skogsbolag att de nog tänkte 
försöka göra rätt från början för att slippa problem med 
brist på strukturer i skogarna i framtiden.

Sammanfattning 

Vi tycker att även om det finns viktiga skillnader mel-
lan skog och skogsbruk i Nordamerika och Sverige så 
kan vi lära oss av en jämförelse med dem.  Vad i de Nor-
damerikanska synsätten går då att överföra till svens-
ka förhållanden? Problemen med att jämföra handlar  
dels om deras till stor utsträckning statligt ägda skogar 
(Alberta) jämfört med den mer komplexa ägandestruk-
turen i Sverige och dels om skillnader i skogsbrukshis-
toria och de olika landskapen som är följden av denna 
skillnad.

När det gäller ägandestrukturen gör svenska förhål-
landen det givetvis mycket svårare att implementera 
samma helhetstänkande på landskapsnivå som i Al-
berta. Där låter man, under vissa förutsättningar och i 
dialog med myndigheten, skogsbolag bruka hela land-
skap. Detta landskapsperspektiv möjliggör för skogs-
bruket att efterlikna den naturliga branddynamiken 
men ger även mer av en helhetsbild över skogen och en 
tydligare ansvarsfördelning för sociala och ekologiska 
värden. Även med de problem eller möjligheter som 
en mångfald av skogsägare kan skapa har vi i Sverige 
statligt ägd mark och därmed möjligheten att med 
hjälp av den delen av vår skog forma landskapet utifrån 
andra värden än främst produktion.

Vi skulle gärna se att kunskapen om den naturliga 
skogsdynamiken i Sverige mer skulle prägla plane-
ringen inom skogsbruket likt det den gör i Alberta. Vi 
kanske inte har samma detaljkunskap om hur ett orört 
skogslandskap faktiskt ser ut men så mycket vet vi, att 
ur ett biologiskt perspektiv, är en större variation av 
avverkningssätt och naturhänsynsformer utspritt över 
landskapet att föredra framför likformigt trakthyg-
gesbruk, både här och i Nordamerika. I Alberta finns 
stora arealer naturskog kvar och det är de som avverkas 
nu. Tillgången till denna för oss exklusiva naturresurs 
kanske hjälper till att skapa en starkare opinion för att 
staten ska inkludera icke-ekonomiska värden i sin roll 
som markägare där.

Även om attitydskillnaderna kan förklaras med olika 
förutsättningar tycker vi att det är värt att fundera på 
vad vi kan ändra på för att uppnå ett skogsbruk som 
når fler mål än idag. Vi tror att ett mer öppet förhåll-
ningssätt skulle skapa förutsättningar för skogsägare i 
Sverige att diversifiera sitt nyttjande av skogen, något 
som skulle gynna rekreation och biologisk mångfald. 
Vi har en känsla att oliktänkande vad det gäller skogens 
många värden inte uppmuntras tillräckligt i Sverige.
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Ett landskap vi besökte dag 4. I sluttningen längst bort syns ett landskap där 100 % är avverkat (förutom längst till höger i bild). Där 
planeras inga fler avverkningar förrän skogen har växt upp igen om ca 80 år. I förgrunden syns ett nyligen avverkat hygge, de unga träden 
där räknas inte som sparad hänsyn. Bortanför syns ungskog med sparad hänsyn bland annat i form av en mindre grupp lövträd och bakom 
den en äldre skog. Foto: Åsa Ranlund.



Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
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 arbe-
tar med frågor som berör alla och som intresserar många!


