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• vi



Budskap

 Vi är bekymrade

 Vi har inventerat läget

 Resultaten var nedslående 

 Det blir kostsamt

 Vi jobbar på flera fronter för att 
hitta lösningar

 Vi behöver hjälpas åt!



Ungskogsinventering, Sveaskog 2019.
Bakgrund och syfte
 Sedan länge känt att älgar och svampar 

orsakar skador i Norrlands ungskogar
 Ökande skador och aggressivare förlopp?
 Skogsstyrelsens satellitbildsanalys 2017 

indikerade att 25 % av ungskogarna i 
Norr- och Västerbotten är i dåligt skick

 Syfte med studien: beskriva status för 
Sveaskog ungskogar i Norr- och 
Västerbotten samt kvantifiera de viktigaste 
skadeorsakerna.

• 200 avdelningar utlottade på Sveaskogs
mark i Norrbotten och Västerbotten

• Beståndsålder 10-30 år (enligt registret)

• På cirkelytor mättes skogliga data, huvud-

och bistammar samt skador.



Viltbetesskador och törskateskador var värst



Godkända och underkända provytor enligt Skogsvårdslagen  - MO Nord
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Trädslagsfördelning huvudstammar
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Sammanfattning
 Resultaten är i linje med Skogsstyrelsens bild att 25 % av ungskogarna 

har för få huvudstammar
 Storleksordningen 100 000 ha i MO Nord är i riskzonen att inte vara 

godkänt enligt SVL-krav
 Genomsnittligt antal huvudstammar är 1118 per hektar (47% tall, 22% 

gran, 28% björk)
 Genomsnittligt antal bistammar är 770 per hektar men de kan inte anses 

bidra till den framtida skogsproduktionen på ett betydande sätt
 Viltbete (42%) och törskatesvamp (35%) är de allvarligaste 

skadegörarna
 I Norrbotten är törskatesvamp värst (43 %), i Västerbotten viltskador (64 

%)



Bestånd 2

 T 17 Norrbotten sandig-moig 
morän

 15 år

 500 tallar/ha 1.3 m

 200 granar/ha 0.7 m

 300 björk/ha 1.3 m

Bestånd 1

 T 17 Norrbotten sandig-moig 
morän

 15 år

 2000 tallar/ha

 Medelhöjd ca 1.5 m



Bestånd 2

 Nuvärde 6000 kr

 Ingen gallring

 FA vid 95 år

 Tot uttag 169 m3sk/ha

Bestånd 1

 Nuvärde 9400 kr

 2 gallringar 

 FA vid 100 år

 Tot uttag 277 m3sk/ha



Multiskadorna påverkar hela samhället

– Kostsam återbeskogning

– Nedsatt tillväxt ger mindre ekonomiska ramar

– Virkesflöde till kunder kan minska, under mycket lång tid

– Arbetstillfällen

– Klimatnyttan

– Biologisk mångfald

– Relationer med rennäringen

Detta kommer att genomsyra norrländskt skogsbruk 
under decennier!
Vi måste hjälpas åt!



Vad gör vi nu? Exempel

– Ny instruktion för röjning av törskateinfekterade bestånd. Inkl avsnitt i 
skötselskolan. 

– Förstärkt stöd i fält till röjare
– Plan för återbeskogning
– Utveckla fjärranalysmetoder
– Permanenta vissa objekt från ungskogsinventeringen för att kunna 

följa och fastställa törskatans utveckling.
– Skötselförsök i röjningsskog och gallringsskog startar under 2020 

(Skogforsk, Sveaskog, SCA, Holmen, Norra Skog)
– Föryngringsförsök m fl försök (SLU)
– Nya jaktformer under ordinarie jakttid samt skyddsavskjutning
– Genetisk gallring av fröplantager


		Multiskadade skogar i Norrland�						Gisela Björse, Sveaskog
	Budskap
	Ungskogsinventering, Sveaskog 2019.�Bakgrund och syfte
	Viltbetesskador och törskateskador var värst
	Godkända och underkända provytor enligt Skogsvårdslagen  - MO Nord
	Trädslagsfördelning huvudstammar
	Sammanfattning
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Multiskadorna påverkar hela samhället�
	Vad gör vi nu? Exempel

