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S KO G E N
F R Å N  M A R K E N S 

P E R S P E K T I V

”Skogen hjälper 
oss att  andas”

Träd ger syre, grödor ger mat och på marken betar våra djur. 
Marken är utgångspunkten för livet. 
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DET HÄR NUMRET av Skogsvärden har 
tema ”markskiktet”. M in första sponta-
na tanke när jag hör ordet mark är att 
det är en tillgång med många värden. 
Mark har den unika egenskapen att 
den kan bära så många olika saker – till 
exempel skog, grödor och byggnader. 
Marken bär produktionen av det som 
vi människor behöver. På det sättet är 
mark en otroligt intressant tillgång. 
Träd ger syre, grödor ger mat och på 
marken betar våra djur. Marken är 
utgångspunkten för livet. 

UTAN MARK FINNS inte vi människor, så 
är det ju faktiskt. Den insikten gör att 
vi måste vårda marken. Det fi nns flera 
exempel i världen där människan ge-
nom intensiv odling långt över markens 
naturgivna förutsättningar skapat döda 
jordar. Stressar vi marken kommer det 
att långsiktigt innebära katastrof för 
oss och för allt liv. 

I DEN LÅNGSIKTIGA och hållbara förvalt-
ningen av skog och mark har Skogs-
sällskapet en viktig roll att spela. Det 
handlar om att göra insatser på många 
plan. Förutom det praktiska brukandet 
i skogen arbetar vi också för kunskaps-
utveckling och opinionsbildning. Ge-
nom att öka kunskapen och förståelsen 
vill vi se till att brukandet av marken 
aldrig blir kortsiktigt. Det är även en 
av visionerna som vi har i Baltikum. 

L E D A R E

”Genom att  öka 
kunskapen och 
förståelsen vill vi se 
till att  brukandet av 
marken aldrig blir 
kortsiktigt.”
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Marken är utgångs-
punkten för livet

Skogsvärden

Med den erfarenhet vi har från Sverige 
ska vi kunna bidra till att bygga upp ett 
hållbart skogsbruk i Baltikum. 

PÅ OMSLAGET AV detta nummer ser ni 
Tova som är sex år och går på Klockarbols 
förskola i Bälinge. Jag blir glad när jag ser 
henne. Det är hon och hennes jämnåriga 
som är framtiden och det är härligt att se 
hur engagerade de blir när de kommer till 
skogen. De har ett annat perspektiv än vi 
och det är med våra barn som kunskapen 
om det hållbara skogsbruket måste börja. 
Skogssällskapet har därför tagit beslut 
om att, från och med årets utlysning av 
anslag till forskning och kunskapsutveck-
ling, också anslå medel till naturpedago-
gik och rekreation. 

DETTA NUMMER AV Skogsvärden är det 
sista som jag medverkar i, åtminstone 
på ledarplats. När jag ser tillbaka på 
åren som koncernchef och VD fi nns det 
mycket att vara stolt över. Lönsamheten 
i vår affärsverksamhet har förbättrats 
avsevärt, vi har utvecklat verksamheten 
avseende forsknings- och kunskaps-
uppbyggnad och vi har verkligen eta-
blerat oss i länderna runt Östersjön. Det 
känns tillfredsställande – men nu krävs 
det ny energi. Under sommaren lämnar 
jag över stafettpinnen till min efterträd-
are Calle Nordqvist, som blir den som 
kommer att fortsätta arbetet med att ta 
Skogssällskapet in i framtiden. 

Svante Scherman.
Foto: Ulrika Lagerlöf

JAG VILL TACKA er alla, kunder och läsa-
re, för de här åren och för ett spännan-
de och givande samarbete, alltid med 
skogen som gemensam nämnare! Vad 
som händer nu har jag ännu inte helt 
bestämt. Jag kanske slutar med skog 
och istället engagerar mig i min största 
passion – fotboll. Det får framtiden 
utvisa. 

MED DET VILL jag önska er alla en glad 
sommar – och kanske ses vi där ute i 
skogen trots allt! 

Signerat,
SVANTE SCHERMAN
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8. Lagar och regler i skogen 
Vi reder ut vad som gäller, 
både ovan och under jord, i 
skogsmark.

10. ”Skogen hjälper oss att 
andas” 
Skogsvärden byter perspek-
tiv när vi träffar sex nyfikna 
sexåringar från Klockarbols 
förskola i Bälinge.

14. Stora förändringar av  
skogens markflora 
Mängden markvegetation 
minskar. Hur påverkar det 
skogen? 

16. Kunskap minskar körskador 
Antalet överfarter över vat-
tendrag har nästan halverats 
sedan början av 2000-talet. 
Det är en positiv utveckling, 
säger Skogsstyrelsen.

Kompensation för miljöskada 
Utredning om åtgärder för 
ekologisk kompensation  
har överlämnats till miljö- 
minister Karolina Skog. 

Effektivt verktyg i planeringen 
Ny trädhöjdskarta gör det 
även lättare att se gränserna  
mellan olika skogsbestånd. 

20. Branden ger skogen nytt liv
Naturvårdsbränning återska-
par en del av de naturliga pro-
cesser som rådde i de gamla 
skogarna som formats av 
regelbundna skogsbränder, 
enligt Markus Abrahamsson.
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T E M A

S K O G S A F F Ä R E R

Innehåll
nr 2.17

”Om det inte finns några 
träd får man ha rymddräkt 

på sig hela livet.”
Alex Hama

Foto: Sigrid Malmgren

Skogen från markens perspektiv

Just nu

Skog & 
ekonomi

Tid i skogen gör skillnad 
Författaren Eva Robild  
berättar om naturens och 
trädgårdens förmåga att 
lindra stress.

Google Earth hittade ny skog
Studier visar att det finns be-
tydligt mer skog än vad man 
tidigare har trott. 

22. Fem frågor
Intervju med Svante 
Scherman.  

23. Skötselexkursion
Diskussioner kring 
skogsskötsel i Lettland.  

24. Vägbyggen 
Vi har träffat skogs- 
ägaren Nils Mörner. 

25. Virkeskrönikan
Magnus Juntikka 
bjuder på spännande 
tankar i sin krönika. 
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En halvtimme i skogen gör skillnad
ANTISTRESS. Promenader ger den 
stressade hjärnan livsnödvändig 
vila. En halvtimme i skogen gör skill-
nad, skriver Eva Robild i sin nya bok 
När själen får grönska. Eva Robild, 
som är känd som redaktör för SVT:s 
Trädgårdstider, berätt ar om hur vär-
defull naturen och trädgården är för 
människan under svåra stunder. 

Forskning har visat att  skog och 
natur kan lindra stress, förbätt ra 
minnet, öka kreativeten och ge 
massor av andra positiva eff ekter. 
Just skogspromenader är särskilt 
bra eft ersom de kombinerar naturupplevelser med dagsljus och 
motion. Författ aren ger tips om en rad andra aktiviteter och 
övningar som ”fyller kroppen med grön medicin”.

Aktuellt Nyheter
från skogs-

sfären

Nyhetstips? Mejla christian@ohmy.nu R E D A K T Ö R :  C H R I S T I A N  A L B I N S S O N

Nu är brännings-
säsongen i gång
LIFE TAIGA. Länsstyrelsernas arbete 
med naturvårdsbränningar har nu 
inlett s. Bränningarna genomförs för 
att  ge bätt re förutsätt ningar för de 
växter och djur som behöver skogs-
brand för att  överleva, se artikel på 
sida 20. 

Vind, regn och fukt är avgörande 
för när bränningarna kan ske på ett  
säkert sätt . Samtidigt måste vädret 
vara gynnsamt för branden, 
så att  önskad natur-
vårdnytt a uppnås. 
Arbetet ingår i 
EU-projektet Life 
Taiga i vilket 14 läns-
styrelser ingår.

Länsstyrelserna 
meddelar tid och plats 
för bränningarna på sina 
webbplatser. De närboende kan se 
rök och känna röklukt. 

– Målet är att  de som är i närheten 
ska påverkas så lite som möjligt. 
Vi vill till exempel undvika att  rök 
blåser in över tätbebyggda områden, 
säger Niclas Bergius, nationell 
projektledare.

Ny karta ger 
koll på skogen
TRÄDHÖJD. Skogs-
styrelsen har lanserat en 
uppdaterad trädhöjds-
karta som blir ett  eff ektivt 
verktyg i den skogliga 
planeringen. 

Den nya trädhöjdskar-
tan är framtagen utifrån 
fl ygbilder från år 2014 
och 2015 och täcker 44 
procent av landets areal. 
Bilderna har kombinerats 
med den laserskanning 
som Lantmäteriet tidiga-
re genomfört. Därmed får 
användare en bra över-
blick av höjdfördelningen 
inom en skogsfastighet. 
Det blir också lätt are att  
se gränserna mellan olika 
skogsbestånd, samt va-
riationen i trädhöjd inom 
de olika bestånden.

Trädhöjdskartan fi nns 
tillgänglig på Skogssty-
relsens ”Mina sidor” samt 
på kartt jänsten Skogliga 
grunddata.

ARTSKYDD I PRAKTIKEN. Så kan skogsbruket ta hänsyn 
till tjädern. Det är temat för höstens exkursion till en av 
Skogssällskapets fastigheter i Lerum utanför Göteborg. 

Syft et är att  visa och diskutera hur artskyddsförord-
ningen fungerar i praktiken, med tjädern som exempel. 
På den fastighet som besöks fi nns en tjäderspelplats 
och Skogssällskapet har där anpassat skogsskötseln till 
tjädern under lång tid.

I vintras var fl era av fastighetens bestånd av granskog 
avverkningsmogna och Skogssällskapet bjöd in till 
samråd med intressenterna. Resultatet blev något ut-
över det vanliga. För att  demonstrera de olika tänkbara 
hänsynsalternativ som diskuterats under samrådet 
beslöt Skogssällskapet att  dela in avverkningen i tre 
demonstrationsområden. 

Under vintern 2016 avverkades dessa områden enligt 
tre olika modeller. Det ena området planerades av 
naturvårdsorganisationer, det andra av Skogsstyrelsen 
och det tredje av Skogssällskapet. 

– I mina ögon är alla tre olika varianter av hyggesfria 
skötselmodeller. Gemensamt för samtliga ytor är att  
vi inte har rört något av undervegetationen alls. Vi har 
lämnat så kallade kjolgranar – med grenar hela vägen 
ned, och har inte hyggesrensat något, berätt ar Matt ias 
Berglund, Skogssällskapet.

Hur det hela fallit ut kan deltagarna vid Skogssällska-
pets exkursion den 13 september se med egna ögon. Då 
lämnas också resultat för virkesproduktion, ekonomi 
och mycket annat. Exkursionen riktar sig till markägare, 
beslutsfatt are, skogssektorns tjänstemän samt natur-
vårdsorganisationer och andra intressenter.  Anmälan 
görs på www.skogssallskapet.se/evenemang 

Tjäderexkursion 
i september
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FÖRESLÅR LAGÄNDRING. Utred-
ningen om ekologisk kompensa-
tion (SOU 2017:34) har överläm-
nats till miljöminister Karolina 
Skog. Ett 20-tal åtgärder föreslås 
för att åstadkomma en effektivare 
och mer konsekvent tillämpning 
av ekologisk kompensation vid 
exploatering av markområden.

Ekologisk kompensation inne-
bär att gottgöra en miljöskada. 
Vanligen består kompensationen 

i att den som orsakar skadan 
åläggs att återskapa eller tillska-
pa naturvärden. Utgångspunkten 
är att kompensationen ska mot-
verka nettoförluster av biologisk 
mångfald samtidigt som samhäl-
lets behov av markexploatering 
tillgodoses. 

En viktig del av utredningens 
uppdrag har varit att säkerställa 
förutsägbarhet och konsekvens 
i tillämpningen. Därför presen-

teras förslag på ändringar i såväl 
Miljöbalken, Plan- och bygglagen 
som i annan lagstiftning. Till ex-
empel föreslås att den så kallade 
skadelindringshierarkin nu skrivs 
in i Miljöbalken. Hierarkin innebär 
att man vid prövning av olika 
tillstånd i första hand ska undvika 
skada. I andra hand ska skadan 
göras så liten som möjligt genom 
skyddsåtgärder. I sista hand ska 
skadan kompenseras, genom att 
naturvärden åter- eller tillskapas. 

MER INFO: Utredningen om ekolo-
gisk kompensation, SOU 2017:34
ELLER BESÖK VÅR WEBB:  
www.skogssallskapet.se/ 
ekologiskkompensation

En halv miljon 
servitut kan 
försvinna
REGISTER. Lant- 
mäteriet förbereder 
en rensning av vissa 
inaktuella servitut i 
Fastighetsregistret. 
Senast under 2018 
måste fastighetsägare 
enligt Förnyelselagen 
(2013:488) anmäla om 
förnyelse av sådana 
inskrivningar. De in-
skrivningar av avtals-
servitut, nyttjanderätt 
och avkomsträtt som 
har beviljats före 1 juli 
1968 kommer att tas 
bort 2019 om ingen 
begär förnyelse. Cirka 
500 000 servitut be-
rörs. Den fastighets-
ägare som har nytta 
av rättigheten kan på 
Lantmäteriets hem- 
sida förnya inskriv-
ningen fram till 
utgången av 2018. 

Forskare hittade mer skog än någon anat 
SENEGAL. Cirka 80 procent av 
jordens torrmarker finns i fattiga 
och dåligt karterade områden. 

– När FAO använde Google 
Earth för att kartlägga trädföre-
komsten i torrområden hittades 
”ny skog” motsvarande ytan av 
Amazonas, säger Lars Laestadius 
från SLU, som har medverkat i 
studien.

Kunskapen om omfattningen 
av torrmarkernas skogar har 
varit dålig, eftersom konventio-
nell markkartering varit svår att 
genomföra. FAO:s nya studie är 
en stickprovsinventering med 

högupplösta gratisbilder i Google 
Earth som främsta källa. Studien 
visar att det finns betydligt mer 
skog i dessa områden än man 
trott. Det handlar dock om glesa 
och utspridda skogsbestånd. 
Nästan hälften finns i Afrika.

 Skogen i jordens i torrmarks-
områden är viktig för miljö, klimat 
och för lokalbefolkningarnas 
försörjning.

– Bättre kunskaper om skogen 
i torrmarksområden kan ha 
stor betydelse för dessa ofta 
bortglömda platser, säger Lars 
Laestadius. 

Källa: SLU-nyhet. 11 maj 2017

Apbrödsträd i Senegal. Skog i torra områden kan betyda 
mycket för lokalbefolkningens försörjning. 

Ekologisk kompensation

”Till exempel  
föreslås att den  
så kallade skade- 
lindringshierarkin 
nu skrivs in i  
Miljöbalken.”



NORDISK MÄSTARE

w w w . f a s t e r. f i

Återförsäljare: Piteå: Storfors Varv & Marina, tel 0911-31270 • Kramfors: BN:s Motor, tel 0612-10910  
• Stockholm: Jobs Marin, tel 08-96 21 30 • Gustavsberg: Genuine Marine, tel 08-7162332 

• Väddö: Älmsta Aluminiumbåtar tel 0176-50344 • Strängnäs: P.L. Mälarbåtar, tel 0152-10065 
• Mellerud: Fritzéns Maskin 0530-10270 

Varje båt från Faster är ett välgjort finskt hantverk. Ingen massproduktion.
Den är som bäst hemma i de varierande nordiska väderförhållandena, vid våra steniga stränder

och grunda vatten. Med en Faster kommer du alltid fram, oberoende av väder och typ av strand.
Faster är robustare byggd av specialstarkt, obehandlat marinaluminium.
Den är helt vattentät, med fogar som är svetsade för hand och den har

tjockare sidoplåtar än andra aluminiumbåtar.
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M A R K S K I K T  T E M A

markskiktmarkskikt
Skogens 

Lagar & regler. 
S ID 8

”Skogen hjälper oss att  andas.” 
S ID 10

Stora förändringar av markfl oran.
S ID 14

Kunskap minskar körskador.
S ID 16

Branden ger nytt  liv.
S ID 2 0

Det här numret av Skogsvärden har tema ”markskiktet”. 
Marken är utgångspunkten för livet. Träd ger syre, grödor 

ger mat och på marken betar våra djur. Det fi nns många 
olika perspektiv på marken i skogen – här följer några olika.

TEMA:
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JUST NU PRÖVAR mark- och miljööver-
domstolen om artskyddsförordningen 
och EU:s naturvårdsdirektiv ska kunna 
stoppa avverkning utan att markägare 
får ekonomisk ersättning från staten 
(se faktaruta). En annan lag som kan 
bli kännbar för skogsägare är mineral-
lagen, som reglerar så kallade konces-
sionsmineral som metaller, industrimi-
neral, olja och gas. Lagen innebär att 
fysiska och juridiska personer med stöd 
av minerallagen har rätt att undersöka 
och utvinna mineraler även om de inte 
äger marken. Förutsättningen är att 
man fått tillstånd från Bergsstaten som 
handlägger besluts- och tillsynsärenden 
enligt minerallagen. 

Åsa Persson, bergmästare hos Bergs-
staten, svarar på vad en markägare ska 
tåla när någon fått tillstånd till prospek-
tering på dennes mark. 

– Principen är att markägaren ska 
hållas skadeslös. Om inte prospektören 
ersätter de skador som uppkommer kan 
markägaren/sakägaren anmäla detta till 
Bergsstaten som då öppnar ett tillsyns- 
ärende och beslutar om eventuell ersätt-
ning. Bergsstatens beslut kan överklagas 
till högre instans, berättar hon. 

EN MARKÄGARE VÄSTER om Skellefteå 
säger till tidningen Skogsaktuellt att 
Bergsstaten har delat ut över 70 pro-
spekteringstillstånd på hans mark och 
att företagen som provborrat efter bryt-
ningsvärda mineralfyndigheter orsakat 
skador för hundratusentals kronor. 

– Det är ett pågående ärende som 
jag inte kan kommentera, säger Åsa 
Persson. 

Hon berättar att det vid prospekte-

ring och utvinning av koncessions-
mineral är vanligt att samebyar är 
sakägare. Precis som markägarna har 
de genom sin rätt till renbete inom 
renskötselområdet också rätt att hållas 
skadeslösa vid prospektering och utvin-
ning av mineral. I ett fall för några år 
sedan drabbades en sameby hårt när ett 
prospekteringsföretag gick i konkurs. 

– Det visade sig att företaget hade för 
liten säkerhet för att betala de kostna-
der som förorsakats samebyn inför de 
planerade prospekteringsarbetena. Vid 
konkursen fick samebyn inte tillräcklig 

ersättning för de skadeförebyggande 
åtgärder de genomfört.

ÅSA PERSSON MENAR att sådana fall är 
ovanliga, men att händelsen är en av 
orsakerna till att minerallagen skärpts. 
Numera måste prospektörer ange 
säkerhetens storlek i sin obligatoriska 
arbetsplan för prospekteringen. Och om 
sakägarna kommer med invändningar 
mot arbetsplanen till Bergsstaten gäller 
den inte längre. 

– Bergsstaten tar inte ställning till 
om säkerheten är tillräckligt stor, men 
sakägaren kan begära prövning av 
säkerheten hos länsstyrelsen, berättar 
Åsa Persson.

Ulrik Abelson, fastighetskonsult 
på Skogssällskapet, företräder ofta 
markägare i 
ersättningsfrågor 
gentemot myndig-
heter och explo-
ateringsföretag. 
Han påminner 
om att alltid göra 
gemensam syn på 
fastigheten tillsam-
mans med prospek-
teringsföretaget, 
både före och efter 
prospektering. 

Det finns många lagar som berör skogsmark och som 
skogsägare behöver man ha koll på vad som gäller 
både ovan och under jord. Skogsvårdslagen, art-
skyddsförordningen och minerallagen är bara några. 
T E X T :  M A L I N  V O N  E S S E N

– Detta gäller i skogen

F A K TA

Artskyddsförordningen 
 – detta har hänt

1.  En markägare i Värmland som 
nekats avverkning på grund av 
förekomst av bombmurkla fick rätt 
i mark- och miljööverdomstolen 
efter att Mellanskog överklagat 
Skogsstyrelsens beslut om avverk-
ningsförbud. 

2.  Domslutet innebär att länssty-
relsen antingen måste klassa det 
aktuella området som naturre-
servat eller upphäva avverknings-
förbudet. Om området klassas 
som naturreservat, betyder det 
att ersättning måste utgå till 
markägaren. 

3.  Mellanskog har till samma dom-
stol också överklagat Skogsstyrel-
sens beslut om avverkningsförbud 
i ett område i Hälsingland med 
förekomst av lavskrika. 

Ulrik Abelson,  
fastighetskonsult 
på Skogssällskapet

T E M A  M A R K S K I K T

M I N E R A L L A G E N

A L L E M A N S R ÄT T E N

S K O G S V Å R D S L A G E N

J O R D A B A L K E N 
S A M Ä G A N D E R ÄT T S L A G E N

Lagar och regler
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– Det kan bli ganska stora borrmas-
sor och ibland även utrustning kvar på 
marken och skogen kan bli sönderkörd. 
Gå ut tillsammans i förväg och titta på 
skogen och vägen som företaget ska 
nyttja. Kontrollera gemensamt efteråt 
också. Upprätta protokoll och se till att 
få ersättning för uppkomna skador på 
skog och mark och se till att till exempel 
vägar är återställda av exploatören, 
säger han. 

Och om prospekteringen innebär att 
det blir aktuellt med mineralbrytning 
på fastigheten så gäller det att ta tillvara 
rätten till ersättning. 

– OM MAN behåller fastigheten och 
mineralbrytning sker beräknar 
Bergsstaten vilken årlig ersättning 
man har rätt till enligt minerallagen. 
Om man däremot säljer fastigheten till 
exploateringsföretaget är det viktigt att 
avtala om den mineralersättning enligt 
minerallagen man då går miste om. Det 
kan bli en rejäl förtjänst, säger Ulrik 
Abelson.

Vill man som fastighetsägare själv 
exploatera sin fastighet för mineral-
brytning, och därmed indirekt hindra 
andra, kan man själv ”inmuta” sin 
fastighet genom att ansöka om under-
sökningstillstånd hos Bergsstaten. 

Viktiga lagar och nyttjanderätter 
som berör skogsmark
Allemansrätten är ingen lag, men en grundlagsskyddad rätt för var och 
en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär 
och svamp. Allemansrätten omges av lagar som sätter gränser för vad 
som är tillåtet. I princip får markägaren inte tillfogas skada.

Fastighetsbildningslagen innehåller grundläggande bestämmelser om 
fastighetsbildning. Skogsfastigheter som ny- eller ombildas måste ha en 
viss storlek och utformning för att fastighetsbildningen ska få genom-
föras. 

Jordabalken anger bland annat att fast egendom är jord och att denna är 
indelad i fastigheter. I balken regleras rättsförhållanden mellan grannar 
och att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta 
skälig hänsyn till omgivningen. I jordabalken finns även bestämmelser 
om bland annat köp, byte, gåva, nyttjanderätt, arrenden, hyra, servitut, 
panträtt, lagfart och inteckningar i fastighet. 

Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet reglerar vem 
som har rådighet över vattnet i vissa situationer och därmed har rätt att 
dikesrensa eller lägga upp rensningsmassor. 

Lag om förvaltning av vissa jordbruksfastigheter kan sägas komplettera 
samäganderättslagen för samägda fastigheter som är taxerade som 
lantbruksenhet och som har minst tre delägare. Skogsfastigheter är 
exempel på sådana fastigheter. 

Miljöbalken innehåller regler om bland annat skydd av områden, mil-
jöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, genteknik, kemiska produkter 
och avfall. Skogsägare berörs, till exempel vid skydd av skog med höga 
naturvärden, dikning och användning av växtskyddsmedel. Brytning av 
material som inte omfattas av minerallagen, till exempel torv-, grus- och 
bergtäkt, regleras av miljöbalken. 

Minerallagen innebär att fysiska och juridiska personer har möjlighet att 
undersöka och utvinna metaller, industrimineral, olja och gas. Fastig-
hetsägaren har rätt att få ersättning för skada eller intrång och sedan 
2005 äger markägaren rätt till viss ersättning för utvunnet mineral. 
Övriga mineral tillhör fastighetens ägare. 

Rennäringslagstiftningen reglerar samernas rätt till renbete, jakt och 
fiske. I fjällområdena får de ha sina renar året om. Nedanför fjällen får de 
bedriva renbete oktober–april. Skogssamerna har rätt till sina områden 
året om. Rätten till renbete tillkommer varje sameby kollektivt och med 
rätten följer rätt till jakt och fiske. 

Samäganderättslagen är en lag som reglerar hur saker och ting (till 
exempel lös eller fast egendom) som ägs av flera hanteras. 

Skogsvårdslagen uttrycker vilka krav samhället har på den som är skogs-
ägare. I lagen anges att skogen är en förnybar resurs som ska skötas så 
att den uthålligt ger en god avkastning. Samtidigt ska skogsägaren ta 
hänsyn till naturen, kulturmiljön, rennäringen och andra intressen. 

Terrängkörningslagen innebär att körning i terräng med motordrivet 
fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela 
landet på barmark. Förbudet gäller med vissa generella undantag även 
för körning på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog och på 
snötäckt jordbruksmark. 

Källor: Skogsstyrelsen, Bergsstaten, Nationalencyklopedin, med flera.

M I L J Ö B A L K E N 

M I L J Ö B A L K E N

S K O G S V Å R D S L A G E N

J O R D A B A L K E N 
S A M Ä G A N D E R ÄT T S L A G E N
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T E M A  M A R K S K I K T

STRAX NORR OM Uppsala tar Iréne 
Janowicz och Gun-Britt Asplund emot. 
De är pedagoger på Klockarbols försko-
la och bygger mycket av sin pedagogik 
på att använda naturen som plats för 
lärandet och utforskandet. 

Det är torsdag i maj och när Skogs-
värden kommer på besök visar sig solen 
från sin bästa sida. Det är en sådan där 
dag på gränsen mellan vår och sommar 
som man vill tillbringa ute i naturen. 
Det är också därför som vi har rest till 
Bälinge. Tanken är att vi ska hänga 
med barnen på förskolan ute i naturen 
och höra hur de uppfattar skogen från 
sitt perspektiv – bara en meter ovanför 
marken. 

PANELEN BESTÅR AV sex nyfikna sexår-
ingar som med stor entusiasm beger sig 
ut på upptäcktsfärd. 

– Vi får frisk luft av naturen. Om det 
inte skulle finnas någon skog hade det 
inte funnits någon frisk luft, skogen 
hjälper oss att andas, förklarar Tova 
Sundström spontant när vi närmar oss 

den skogsdunge som markerar slutet på 
bebyggelsen och starten på naturen.

Vi passerar ett stort träd som av oklar 
anledning har fallit till marken, gren-
verken ser ut att vara avsågade. 

– Jag tycker att det ser tråkigt ut, det 
är kul att klättra i träden men det är 
inte kul att se dem avhuggna, menar 
Nelly Lundin.

– Det är för att man gör papper av 
träden, replikerar Alex Hama och tilläg-
ger att han nödvändigtvis inte är någon 
vän av att skogen blir till papper. 

– Tar man ner alla träd finns det 
ingen skog kvar, konstaterar han. Det vi 
andas ut andas träden in och det träden 
andas ut andas vi in. Om det inte finns 
några träd får man ha rymddräkt på sig 
hela livet.

IBLAND KAN EMELLERTID träden ramla 
av naturliga orsaker, resonerar barnen, 
men ofta är det människorna som för-
ändrar utseendet och förutsättningarna 
i skogen. 

– Om det är väldigt stora skogsmaski-

Många är de som varje dag jobbar i skogen, många är de som ägnar 
sitt liv åt att forska på olika aspekter av skogen. Vi gillar att vistas 
i den och vi gillar att försöka förstå. Frågan är ändå om inte alla 
skogsexperter bleknar i jämförelse med barnen på Klockarbols 
förskola i Bälinge? De har ett spännande perspektiv nära marken 
och ser inte skogen på samma sätt som vi vuxna.
T E X T :  C H R I S T I A N  A L B I N S S O N  F O T O :  S I G R I D  M A L M G R E N

”Skogen hjälper  
oss att andas”

Skogen från ett barns perspektiv:

”Om det inte finns 
några träd får man 
ha rymddräkt på 
sig hela livet.”
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ner som kör så börjar marken skaka. Då 
kan djuren bli störda när de ruvar eller 
bygger bo, förklarar Nelly. 

– Om det åker massa grävmaskiner 
här och det finns en myrstack går myr-
stacken sönder. Myror är viktiga – de är 
naturens trädgårdsmästare, har Iréne 
sagt, fyller Axel Douhan i. 

Vi kommer i diskussionen in på vem 
som egentligen äger och bestämmer 
i skogen. Svaret blir något oväntat 
”Mikro”. Pedagogen Iréne Janowicz 
förklarar: 

– Vi pratar om ”Mikro” som ett 
enklare namn på mikroorganismer 
som hjälper oss att göra rent i naturen. 
”Mikro” blir en gestaltning som är 
lätt för barnen att ta till sig och även 
utveckla med sin egen fantasi. Det är 
fantastiskt kul för oss att höra när de 
formulerar sina hypoteser, något som 
vi gärna uppmuntrar. 

ALLA ÄR DOCK inte överens om att 
”Mikro” är den som bestämmer. Axel 
Douhan utbrister:

– Älgen är kung.
– Det har jag också hört, vidimerar 

Tova Sundström och bestämmer sig för 
att lägga fram en egen hypotes kring en 
annan av skogens spännande invånare: 

– Jag vet varför ekorren inte kan äta 
kottarna uppifrån – då blir han snurrig 
i huvudet. Kotten är ju som en spiral 
och då måste han börja på den breda 
delen, förklarar hon. 

Tova berättar också att hon ser fram 
emot sommaren för då börjar blåbären 
komma i skogen där hon bor. 

– Oj, är det runskrift, säger Nelly 
plötsligt, men blir rättad av sin kompis 
Tova. 

– Det är en mask som har kringlat där 
och skapat ett mönster, menar hon. 

FÖR BARNEN ÄR det viktigt att det är rent 
och snyggt i skogen, det är alla överens 
om. Det är till och med så att en del 
av barnen letar skräp för att kunna ta 
tillbaka till förskolan och slänga på rätt 
sätt. 

– Vi är ”Röjare” som plockar upp 
skräp i naturen. Det ska inte finnas 

några plåtburkar eller flaskor i naturen 
som gör att hundar kan göra sig illa – 
då måste de åka till veterinären. Man 
ska inte heller skrika i skogen för det 
stör djuren, konstaterar Tova.

– Plast är inte heller bra. Man får inte 
heller slänga olja i skogen, men vatten 
går bra. Det som också är jättefarligt 
för ”Mikro” är bilskrot och bildäck, 
fortsätter hon.

 Alex Hama berättar att barnen 
ibland gräver ner grejer i marken, som 
mackor och bananer och äppelskrutt. 
Efter ett tag går de tillbaka och ser vad 
som har hänt. 

”Vi är ’Röjare’ som 
plockar upp skräp i 
naturen. Det ska inte 
finnas några plåt-
burkar eller flaskor 
i naturen som gör att 
hundar kan göra sig 
illa – då måste de åka 
till veterinären.”

T E M A  M A R K S K I K T
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– Banan blir jord om det ligger där i 
tusen år, berättar han. 

BARNEN ÄR NÄRA marken och när vi pra-
tar om vad som finns under densamma 
kommer svar som är lite oväntade.

– Det finns skelett jätte, jätte långt 
under marken. Skelett från våra förfä-
der och ullhåriga mammutar, berättar 
William Nord. 

– Förrförra gången vi var i skogen 
hittade vi ett stort skelett från en dino-
saurie, säger Tova och får inte några 
mothugg från sina kamrater. 

När vi så sakteliga börjar gå tillbaka 

mot förskolan igen berättar Nelly om 
att hon drömmer om att få se björnar i 
skogen. 

– Tror ni att det finns björnar i Bä-
linge, frågar hon sina kompisar. Det blir 
tyst en stund. Sedan börjar de prata om 
lunchen istället. 

Det serveras tydligen kyckling i 
currysås. 

PA N E L E N
f r å n  v ä n s t e r : 

  Lovisa Spångberg
 Axel Douhan
 William Nord
 Alex Hama
 Nelly Lundin
 Tova Sundström
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DE BÅDA FORSKARNA vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU, har analyse-
rat hur markvegetationen förändrats 
mellan 1994 och 2013, se faktarutan. 
Forskningsprojektet har fi nansierats av 
Skogssällskapet.

Studien har gjorts mot bakgrund av 
ett varmare klimat, kvävenedfall och ett 
skogsbruk som lett till tätare och mör-
kare skogar. Under de senaste 20 åren 
har medeltemperaturen i Sverige stigit 
med 0,9 grader och årsnederbörden har 
ökat med åtta procent. 

vande arter med låga näringsbehov, till 
exempel bärris. Att skogarna i Sverige 
blivit tätare har missgynnat blåbärs- 
och lingonriset, vilket visas av andra 
studier av Jörg Brunet och Per-Ola 
Hedwall med flera.

– Det är en tråkig utveckling efter-
som möjligheterna att plocka bär är en 
viktig del av skogens sociala värden. 
Bärtillgången påverkas dock, förutom 
av mängden ris, också av vädret och 
varierar starkt mellan olika år. Till 
exempel blev ju 2016 ett rekordår för 
blåbär, säger Per-Ola Hedwall.

MYCKET OROANDE ÄR att mängden 
markvegetation som helhet minskar 
i landets skogar. Det beror troligen 
främst på att skogarna blivit mörkare. 

En utarmning av markfloran kan få 
negativa konsekvenser för skogsekosys-
temet, eftersom det fi nns mängder av 

– Mer än hälften av markvegeta-
tionens arter har tydligt påverkats, 
antingen ökat eller minskat påtagligt. 
Förändringarna är än så länge störst i 
södra Sverige, säger Per-Ola Hedwall, 
skogsforskare vid SLU i Alnarp. 

DE ARTER SOM ökar är sådana som 
gynnas av värme, till exempel skogsbrä-
ken, nejlikrot och hallon. Även många 
skuggtåliga artgrupper, som ormbun-
kar och buskar, har gynnats. 

De som minskar är främst ljuskrä-

– Omfatt ningen och snabbheten överraskade oss 
mest. Så kommenterar Per-Ola Hedwall de 
förändringar i skogarnas markfl ora, som han 
och forskarkollegan Jörg Brunet uppmätt . 
T E X T :  A N D E R S  T H O R É N

Stora förändringar av 
skogarnas markfl ora

Klimat, kväve och skogsbruk

Så kan 
mångfalden skyddas

 Gallra oft are för att  öka ljusinsläppet 
till markskiktet.

 Öka nätverken av öppna landskaps-
partier som vägkanter, våtmarker och 

betesmarker. 
 Minska andelen gran. Satsa mer på 

tall, björk och ek som släpper 
in mer ljus.

T E M A  M A R K S K I K T
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insekter, fåglar och däggdjur som lever i 
och av markvegetationen. Denna mång-
fald skapar balans i näringssystemet. 
Inte minst är bärris en väsentlig del av 
näringskedjan. 

De storskaliga miljöförändringarnas 
effekter märks tydligast i södra Sverige, 
där kombinationen av temperaturhöj-
ning och kvävenedfall starkt påverkar 
markvegetationen. Stor andel täta, 
snabbväxande granskogar med korta 
omloppstider har också bidragit. 

– Trenderna i södra och norra Sverige 
liknar varandra men är olika starka. 
Med ett varmare klimat och ökad till-
växt, som leder till mer slutna bestånd, 
finns det risk att störningarna i mark-
floran sprider sig norrut. 

TILL SKOGSÄGARE SOM vill bevara den 
biologiska mångfalden i markvegetatio-
nen ger forskarna konkreta råd, som att 
gallra oftare och minska andelen gran, 
se cirkeln på föregående sida. 

– Att motverka effekterna av höga 
kvävenedfall är också angeläget i 
stora delar av landet. Uttag av grot och 
hyggesbränning kan då vara lämpliga 
metoder. 

Forskarna har lagt fram sin slutrap-
port*, men arbetet med markfloran 
fortsätter. En utmaning är att finna 
vägar att bevara den del av floran som 
nu minskar. Då behövs nya skötselmo-
deller där man på landskapsnivå skapar 
nätverk av öppna och näringsfattiga 
miljöer. 

– En annan intressant fråga är vad 
som sker i markskiktet när en tät och 
mörk skog avverkas. I sådana bestånd 
finns det ju väldigt lite markvegetation, 
så det är fritt fram för helt nya arter att 
flytta in. Vad som då kan hända med 
ekosystemen vill vi gärna veta mer om, 
säger Per-Ola Hedwall. 

* Brunet, J. & Hedwall, P.-O. Långsiktiga vegetationsförändringar i 
Sveriges skogar – orsaker och konsekvenser för skogsskötseln. 

Vänster bild: 
Per-Ola Hedwall, 
forskare vid SLU  

i Alnarp

Höger bild: 
Ola Langvall,  

skogsforskare på
SLU, Enheten för 

skoglig fältforskning

Förändringar 
under 20 år
Jörg Brunet och Per-Ola 
Hedwall har i sitt forsknings-
projekt om markflorans 
utveckling utgått från Riks-
skogstaxeringens vegeta-
tionsinventering 1994– 2013. 
Den inventeringen görs på 
ett stort antal provytor runt 
om i landet. Forskarna har 
analyserat drygt 100 av de 
vanligast förekommande 
arterna och delat in dem i 
grupper som ökat, minskat 
eller inte alls påverkats. 
Dessa förändringar har satts 
i relation till varmare klimat, 
ökande kvävenedfall och 
minskat ljusinsläpp som en 
följd av förändrad skogssköt-
sel och ökande virkesförråd. 

Årliga analyser  
av mängden lingon  
och blåbär
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 
gör sedan 2006 årliga prognoser över 
tillgången på lingon och blåbär. Prog-
noserna bygger på landsomfattande 
observationer av mängden blommor, kart 
och mogna bär på Riksskogstaxeringens 
provytor. Dessa data kombineras med 
upprepade observationer på permanenta 
bärprovytor utspridda över landet. 

– Produktionen av bär varierar starkt 
mellan olika år så tyvärr kan vi av 
resultaten för 2006–2015 inte dra några 
slutsatser om den långsiktiga utveck-
lingen. Denna tidsperiod är alltför kort 
i förhållande till hur stor variationen är, 
säger Ola Langvall, skogsforskare på 
SLU, Enheten för skoglig fältforskning. 

Professor Lars Kardell, SLU, i samar-
bete med andra, tog fram skattningar 
på totalproduktionen av blåbär under 
1970-talet.

– När vi jämför med deras skattningar 
kan vi se att produktionsnivåerna under 
2000-talet legat på ungefär samma nivåer 
som under åren 1977–1979. Vi har dock 
bara tittat på siffror för hela landet, så 
utvecklingen kan skilja sig mellan olika 
landsdelar. Vi vet också att viltstammens 
storlek påverkat mängden bär i mycket 
hög grad under olika perioder. I vilket fall 
som helst är det positivt att vi ännu inte 
kan se någon långsiktig negativ trend i 
landets bärproduktion, säger Ola Langvall. 
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Den snabba kunskapsspridningen i skogsbranschen 
är en positiv kraft i kampen mot körskador, tycker 
Elisabet Andersson, ekolog på Skogsstyrelsen. 
T E X T :  M A L I N  V O N  E S S E N

Kunskap ger  
mindre körskador

–DET FINNS SÅ många exempel på hur 
man ska tänka när man planerar driv-
ningsvägar och de sprider sig snabbt 
mellan tjänstemän, entreprenörer och 
markägare. Kunskapsnivån har ökat 
otroligt mycket de senaste åren, säger 
hon. 

I Skogsstyrelsens hänsynsuppfölj-
ning finns tecken på att kunskaperna 
om risken för körskador kan ha ökat. 
Där framgår att antalet överfarter över 
vattendrag nästan har halverats sedan 
början av år 2000. Det är en positiv 
utveckling, tycker Elisabet Andersson, 
eftersom risken för allvarliga körskador 
är störst nära vatten. 

– Jag tolkar det som en beteendeför-
ändring; att man i större utsträckning 
väljer att köra virket andra vägar än 
över vattendrag, säger hon. 

Samtidigt verkar antalet överfarter 
över vatten ha börjat öka igen under de 
allra senaste åren. Det kan enligt Elisa-
bet Andersson bero på att skogsbruket 
velat komma åt virke som man tidigare 
valt att inte avverka, eller på en slump-
mässig variation mellan åren. Framtida 
uppföljningar får utvisa om ökningen 
är en negativ trend eller inte. 

SKOGSSÄLLSKAPET HAR SOM ett av sina 
miljömål att minska mängden körska-
dor och helt undvika allvarliga körska-
dor. Vägen dit handlar om välutbildad 
personal, goda rutiner och hjälpmedel 
som underlättar avverkningsplanering. 

Ett uppskattat verktyg är de markfuktig-
hetskartor som Skogforsk utvecklat med 
stöd av bland annat Skogssällskapet. 

– Markfuktighetskartorna underlät-
tar skogsförvaltarnas planering av när 
på året en trakt bör avverkas och var 
på trakten körvägarna ska gå. Också 
maskinförarnas detaljplanering blir 

”Jag tolkar det  
som en beteende- 
förändring; att man i 
större utsträckning 
väljer att köra virket 
andra vägar än över 
vattendrag.”

T E M A  M A R K S K I K T
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F A K TA 

Skogsägarens  
och myndighetens 
ansvar
Skogsvårdslagen uttrycker vilka 
krav samhället har på en markägare. I 
föreskrifterna ställs bland annat krav 
på att körskador ska förhindras och i de 
allmänna råden finns exempel som visar 
vad det konkret kan innebära. 

– Men lättast att ta till sig är målbilden 
för körning i skogsmark. Följer man den 
så klarar man lagens krav, förutom om 
skogsmarken gränsar till ett vatten-
skyddsområde, säger Elisabet Anders-
son, ekolog på Skogsstyrelsen. 

Skogsstyrelsens roll i sammanhanget är 
bland annat att granska avverkningsan-
mälningar och det kan göras extra noga 
vid avverkning nära särskilt värdefulla 
vatten. Traditionell rådgivning inför av-
verkning är numera rätt begränsad. 

– Vår roll och vårt arbetssätt har föränd-
rats på senare år. Det har blivit tydligare 
att markägarna ska ta sin del av ansvaret 
och att vi ska arbeta mer med tillsyn och 
inte lika mycket med rådgivning. Eftersom 
det är mycket markägarna ska klara själva 
har vi jobbat mycket med att göra material 
tillgängligt via vår hemsida så att mark- 
ägare som inte har tillgång till kartmaterial 
på annat sätt ska kunna nå det där. 

Skogssektorns  
målbild för körning: 
Det går inte att helt undvika spår efter de 
maskiner som utför skogsbruksåtgärder. 
Det är däremot viktigt att förhindra spår-
bildning:  

  i närheten av sjöar och vattendrag,
  i överfarter över vattendrag och diken 
vid terrängkörning,

  i områden med kulturlämningar,
  i områden för rekreation och friluftsliv,
  på torvmark och andra våtmarker,
  runt blöta och försumpade ytor och 
hänsynskrävande biotoper.

Skogssektorn har formulerat ett fyrtiotal 
gemensamma målbilder för hur miljö-
hänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder, 
varav en handlar om körning i skogsmark. 
Målbilderna finns tillgängliga för alla på 
Skogsstyrelsens webbplats.

Källa: Målbilder för god miljöhänsyn vid  
körning i skogsmark, www.skogsstyrelsen.se
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enklare och bättre när de ser var de 
fuktiga områdena finns, säger Staffan 
Mattsson, utvecklingschef på Skogssäll-
skapet.

Att bidra till branschens kunskaps-
utveckling är en av Skogssällskapets 
huvuduppgifter. Genom Stiftelsen 
Skogssällskapet finansierar man forsk-
nings- och kommunikationsprojekt 
om skogshushållning och naturvård. I 
den senaste utlysningen valde man att 
finansiera en vidareutveckling av mark-
fuktighetskartorna där syftet är att 
utveckla ett ”riskindex för körskador” 
baserat på hydrologiska modeller som 
utvecklats vid SMHI. Johan Sonesson 
på Skogsforsk är ansvarig för studien: 

– Vår vision är att ta fram ett dags-
aktuellt riskindex för körskador som 

beräknas och tillgängliggörs av SMHI, 
ungefär som brandriskindex görs idag. 
Riskindex för körskador ska vara upp-
delat på avrinningsområde och jordart 
inom området. Vi ser också möjligheten 
att utveckla en prognos för riskindex de 
kommande tio dygnen baserat på aktu-
ell meteorologisk tiodygnsprognos. 

UTVECKLINGEN GÅR FRAMÅT, men Elisa-
bet Andersson tycker att det fortfaran-
de finns utmaningar, både för Skogssty-
relsen och branschen. 

– Större företag har planeringsverk-
tyg och kapacitet att genomföra egna 
utbildningar. För oss som myndighet 
är det en utmaning att nå de mindre 
aktörerna för att berätta om nya plane-
ringsvertyg och annat som kan minska 
risken för körskador, säger hon.

En viktig fråga för skogsbruket är hur 
mycket tid maskinförarna har för att 
utföra sina åtaganden. 

– Vi får ofta höra att körskador 
uppstår för att man inte hinner planera 
eller inte har utrymme att ändra sina 
planer under pågående drivning. Med-
vetenheten är mycket hög hos många. 
En nyckel till att lyckas bättre är att låta 
arbetet ta den tid det behöver. 

”Vår vision är att ta 
fram ett dagsaktuellt 
riskindex för kör- 
skador som beräknas 
och tillgängliggörs av 
SMHI.”

Effekter av  
olämplig körning: 
i vatten

  Ökad transport till vatten av orga-
niskt och oorganiskt material samt 
av tungmetaller och näringsämnen.
  Ökad utlakning och ansamling av 
kvicksilver i näringskedjan.

  Försämrade levnadsförhållanden 
för vattenlevande organismer på 
grund av igenslamning av bottnar 
och minskad syrgashalt.

på lämnad hänsyn
  Minskade naturvärden till följd av 
ändrade vattenförhållanden på 
grund av spår som avvattnar eller 
dämmer ytan, sönderkörda lågor 
(liggande döda träd) med mera.

på friluftsliv och rekreation
  Försämrad framkomlighet eller 
obrukbara stigar och leder.

  Körskador kan upplevas som en 
förfulning av landskapet vilket 
minskar rekreationsvärdet.

effekter på kulturmiljöer
  Stenar i lämningar rubbas ur sitt 
läge.

  Kulturlager och anläggningar blott-
läggs. Blottat markskikt kan leda 
till erosionsskador på forn- och 
kulturlämningar.

  Kompaktering och marknivåför-
ändringar som i sin tur kan skada 
till exempel gravgömmor under 
mark.

ekonomiska effekter
  Nedsatt virkesproduktion på grund 
av exempelvis skadade rotsystem, 
rotröta och vindfällning.

  Ökade drivningskostnader genom 
till exempel maskinflytt, stillestånd, 
lagningsarbeten, bränsleförbruk-
ning med mera.

Källa: Målbilder för god miljöhänsyn vid 
körning i skogsmark

T E M A  M A R K S K I K T
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DET VIKTIGASTE ÄR dock att bränningen 
är en del i en långsiktig naturvårds-
strategi, för att återskapa miljöer som 
annars skulle gått förlorade, framhåller 
Markus Abrahamsson, naturvårdsspe-
cialist på Skogssällskapet. 

– Människan har blivit väldigt bra 
på att förhindra skogsbränder, som 
historiskt varit ett normalt inslag i 
skogarnas utveckling. Förr brann två-
tre procent av skogarna varje år. Idag är 
det kanske en promille. 

Frånvaron av skogsbränder har 
missgynnat arter som är beroende av 
de livsmiljöer som elden skapat, säger 
han. Effekterna märks särskilt tydligt i 
gamla tallskogar, som tidigare brann re-
gelbundet, men där granen nu vuxit in 
och förmörkat skogen. De ursprungliga 
landskapen med fler öppna tallbestånd 
och rika inslag av lövträd har blivit 
sällsynta. Ofta är det den typen av mil-
jöer Markus och hans kolleger försöker 
återskapa. Skogssällskapet har sedan 
2010 genomfört naturvårdsbränningar 
både på egen mark och på uppdrag av 
andra markägare, främst länsstyrelser 
och kommuner. 

– Bränningen ger skogen en omstart. 
Många arter, som annars är konkur-
renssvaga och sällsynta, drar fördel och 
etablerar sig rikligt inom det brända 
området, säger Markus Abrahamsson.

Frön som legat gömda i  
marken i hundratals år  
börjar gro. Skalbaggar som 
flyger mil för att lägga sina 
ägg i den förkolnade veden. 
En naturvårdsbränning  
kan ha många spektakulära 
effekter. 
T E X T:  A N D E R S  T H O R É N

Branden 
ger skogen 
nytt liv

LÅNGSIKTIGT SKAPAR ELDEN en skog som 
är mer öppen och ljus under ganska lång 
tid framåt. Lövträd som björk, sälg, rönn 
och asp får möjlighet att föryngra sig på 
brännan. Den brända ved som branden 
lämnar efter sig är en förutsättning för 
en rikare mångfald av växter, insekter 
och fåglar under åtskilliga år framåt. 
Hur bränning kan gynna blomrikedo-
men på hyggen är en annan fråga som 
nu intresserar forskarna, se ruta. 

Ofta är målet med en naturvårds-
bränning att döda en stor del av 
granarna i skogen för att gynna tallen. 
På så sätt vill man återskapa en tallskog 
som påminner om den som fanns för 
kanske två hundra år sedan, formad av 
naturliga skogsbränder. 

– För att slå ut en tillräckligt stor del 
av granen gäller det att bränna förhål-
landevis hårt. Elden måste då anläggas i 
rätt vindriktning så att den heta brand-
röken stiger upp och dödar barren. Då 

dör granen, medan de allra flesta tallar 
överlever, säger Markus Abrahamsson.

TORKAN MÅSTE VARA så djup att en 
tillräckligt stor del av humusskiktet på 
marken bränns upp. I ett tunt humus-
skikt får tallen och lövträden fina 
förhållanden för föryngring. Allra bäst 
är förutsättningarna på de platser där 
mineraljorden blivit blottlagd.

– Idealet är att åstadkomma en 
långvarig glödbrand, som är lätt att 
kontrollera. Då slås ännu fler granar ut 
samtidigt som mer mineraljord kom-
mer i dagen. Det förutsätter dock att det 
är torrt djupt ner i marken då vi tänder, 
säger Markus Abrahamsson.

 Att bränna på vår och sommar då det 
är som torrast i markerna kan kanske 
verka riskfyllt men är alltså nödvändigt 
för att få avsedd naturvårdseffekt. Av 
säkerhetsskäl är det också viktigt att 
marken är så torr att allt bränsle, i form 

”Människan har blivit väldigt bra på att  
förhindra skogsbränder, som historiskt varit  
ett normalt inslag i skogarnas utveckling.”

T E M A  M A R K S K I K T
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av mossa, lav och ris verkligen brinner 
upp. På halvtorr mark finns det risk att 
man kan få obrända fläckar som efter 
ett par soliga dagar kan blossa upp igen 
till en brand med öppen låga. Resultatet 
kan då bli en okontrollerad brand som 
kan sprida sig eller orsaka gnistkast ut 
i den torra vegetationen utanför brän-
ningsområdet. 

Säsongen för naturvårdsbränning 
sträcker sig från mitten av maj till 
mitten av september. I år har Markus 
och hans kolleger redan genomfört 
den första och ett halvdussin till ligger 

i planeringen. Ett genomsnittligt 
uppdrag handlar om cirka tio hektar, 
men Skogssällskapet har bränningar på 
uppemot 40 hektar.

– Oavsett storlek är det en hel del 
förberedelsearbete som ska göras och 
det är alltid säkerheten som har högsta 
prioritet, säger Markus Abrahamsson.

 
ERFARNA MEDARBETARE, BRA kommuni-
kation med räddningstjänsten, kontinu-
erlig uppföljning av väderprognoserna 
och inte minst närhet till vatten är 
viktiga säkerhetsfaktorer. Finns det 
naturliga brandgränser som vattendrag 
eller myrmark är det förstås en fördel. 
Runt hela brandområdet läggs brand- 
slangar ut och kantzonerna vattnas så 
de är genomblöta. Under bränningen, 
som brukar ta en dag, bevakas området 
av ett 15-tal personer. Därefter finns det 
personal på plats så länge som behövs 
för att säkerställa att branden är släckt 
och inte blossar upp på nytt. 

Markus har sedan starten varit med 
och genomfört ett 30-tal bränningar 
och varit bränningsledare för nästan 
alla. 

– Ingen bränning är den andra lik. 

Kanske är det därför den här uppgiften 
är så intressant, säger han.

PÅ FRÅGAN OM vilket nytt uppdrag han 
allra helst skulle vilja ta sig an tvekar 
Markus inte ett ögonblick.

– Gotska Sandön. Vi har tidigare varit 
där och gjort en bränningsplan och vet 
att det finns skogar som skulle gå att 
restaurera med mycket gott resultat. 
Dessutom handlar det om förebyggan-
de brandskydd. Stora delar av ön har 
redan vuxit igen och en okontrollerad 
skogsbrand skulle kunna sprida sig 
snabbt. Att göra planerade bränningar 
för att förebygga vilda skogsbränder 
vore därför en mycket klok åtgärd, 
säger Markus Abrahamsson. 

” Oavsett storlek är det 
en hel del förberedelse- 
arbete som ska göras 
och det är alltid  
säkerheten som har 
högsta prioritet.”

  Sotsvart praktbagge
Den sotsvarta praktbaggen känner 
med IR-känsliga organ av hettan från 
ett brandfält på mycket långt håll. 
Den lägger sina ägg under barken på 
de branddödade träden.

  Svedjenäva.
Svedjenävans frön kan ligga i mar-
ken i hundratals år och vänta på att 
hettan från en skogbrand ska få dem 
att gro. 

  Spillkråka 
Spillkråkan och andra hackspettar 
trivs bra i brandskadad skog efter-
som där finns mycket död ved. 

F L E R  B R A N D G Y N N A D E  A R T E R :
  Tallkapuschongbagge
  Kantad kulhalsbock
  Skiktad dynsvamp

Hur hårt bör  
man bränna?Arter som  

gynnas av bränder

F A K TA

Exakt hur markvegetationen på-
verkas av hur hårt det brinner är en 
fråga av betydelse både vid natur-
vårdsbränning och vid hyggesbrän-
ning. Att gräs gynnas på hyggen och 
tränger bort blommande örter är känt 
sedan länge. Det bör i sin tur påverka 
vildbin, fjärilar och andra pollinerande 
växter. Att skapa blomrikare hyggen 
med hjälp av hyggesbränning skulle 
kunna få positiv effekt, till exempel på 
bärproduktionen. I ett projekt*, som 
finansieras av Skogssällskapet, stude-
rar forskare hur branden i Västman-
land 2014 påverkat vegetationen. Där 
finns utmärkta möjligheter att jämfö-
ra hyggen som brunnit olika hårt. Ett 
mål är att ta fram rekommendationer 
om hur hårt man bör bränna hyggen 
för att minska gräsdominansen. 

* Går gräset upp i rök.  
www.skogssallskapet.se  

Flik: Forskning & Utveckling

– Naturvårdsbränning är ett utmärkt sätt 
att återskapa en del av de naturliga  

processer som rådde i de gamla skogarna 
som formats av regelbundna skogs- 

bränder, säger Markus Abrahamsson.

Markus Abrahamsson,  
naturvårdsspecialist på Skogssällskapet. 
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Vilka är dina främsta minnen från de här 
åren? 

– Ett mycket starkt minne är då vi an-
dra halvåret 2011 började se vändning-
en i vårt förvaltningsbolag i Sverige. 
Jag minns speciellt dagen då vi fick den 
första månadsrapporten som visade att 
bolaget var lönsamt. Det var mäktigt, 
med tanke på allt arbete och alla smärt-
samma åtgärder som genomförts. 

Vad är den största skillnaden för skogs-
ägarna mellan Skogssällskapet idag och 
2008?

– Jag tror att skogsägarna idag har en 
tydligare bild av Skogssällskapet och 
vad vi vill åstadkomma. Vår viktigaste 
drivkraft är att verka för utvecklingen 
av ett hållbart skogsbruk. Vi vill hjälpa 
våra kunder att identifiera målen med 

deras skogs-
ägande och 
tillsammans 
hitta vägar att 
nå dit. 

– Bland våra 
kunder finns 
allt ifrån de 
skogsägare 
som prioriterar biologisk mångfald till 
de som ser avkastningen som vikti-
gast. En mångsidig målbild bidrar till 
en varierad skogsskötsel som gagnar 
skogsbruket och utvecklingen av ett 
varierat skogslandskap. Vi drivs i första 
hand av att hjälpa skogsägare att uppnå 
sina mål – inte att köpa deras virke. 

Vilka utmaningar står skogsbruket inför?
– Ett aktivt varierat brukande av skog 

är sannolikt en av de viktigaste ingredi-
enserna i vår resa mot ett mer hållbart 
samhälle. Branschens stora utmaning 
ligger i att öka kunskapen och därmed 
förståelsen för den viktiga roll ett aktivt 
skogsbruk har för utvecklingen av vårt 
framtida samhälle. 

Hur ser du på framtiden för Skogs- 
sällskapet?

– Skogssällskapet har flera delar 
som skiljer oss från andra aktörer. Till 
exempel är ställningen som fristående 
skogsförvaltare något som marknaden 
uppskattar och som jag tror kommer att 
bli allt viktigare för många skogsägare.

– Vår närvaro runt Östersjön är en 
annan viktig faktor. Marknaden för 
både tjänster och skogsprodukter blir 
alltmer gemensam för länderna runt 
Östersjön. Att vi finns representerade 
både som ägare och förvaltare av mark 
i samtliga dessa länder gör att vi kom-
mer att kunna erbjuda våra kunder 
spännande lösningar och möjligheter.  

– Att Skogssällskapet blivit en 
betydande finansiär av forskning och 
kunskapsutveckling är också mycket 
viktigt. Överskotten från vår verk-
samhet går inte till aktieägare i form 
av utdelning utan återinvesteras i 
kunskapsuppbyggnad som ska gagna 
skogsägarna och skogen. 

– Allt det här tillsammans ger 
Skogssällskapet en unik position med 
oändliga utvecklingsmöjligheter, säger 
Svante Scherman.  

”En unik position 
med oändliga 
utvecklingsmöjligheter”

Efter nästan nio år som Skogssällskapets koncernchef lämnar Svante 
Scherman den 4 juli över stafettpinnen till efterträdaren Calle Nordqvist. 
Tidningen Skogsvärden passar på att ställa fem frågor till Svante  
Scherman om de händelserika åren som gått och om framtiden. 
T E X T:  A N D E R S  T H O R É N  F O T O :  U L R I K A  L A G E R L Ö F

”Att hos allmänheten  
få bättre acceptans  
för det moderna  
skogsbruket är en av  
branschens största  
utmaningar.”

Blivande koncernchef 
Calle Nordqvist är 41 år, 
utbildad skogsvetare 
vid Sveriges lant-
bruksuniversitet 
och har de senaste 
sju åren arbetat som 
regionchef på Södra 
Skogsägarna. 
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DEN 15–17 MAJ besökte ett 
tjugotal skogsägare, forskare, 
studenter och yrkesverksam-
ma inom skogsbranschen 
östra och centrala Lettland 
för att diskutera frågor 
om skogsskötsel och föryng-
ring. På resan deltog perso-
nal från Skogssällskapets 
verksamhet i Sverige och i de 
baltiska länderna.

– Jag är oerhört glad att 
jag åkte med på det här. Det 
är en riktig ”crash-course” i 
skogsföryngring och använd-
bart även för hemmaskogen 
i Sverige, säger Göran Carls-
son, skogsägare och kund till 
Skogssällskapet.

SKOGSSÄLLSKAPET FÖRVALTAR 
både egen och kunders mark 
i Lettland. Målet är en håll-
bar utveckling av skog och 
mark. Med anslag öronmärk-
ta till Baltikum, bland annat 
genom stipendier till baltiska 
studenter vid Euroforester- 
masterprogrammet, vill 
Skogssällskapet återinveste-
ra vinster från skogsbruket i 
kunskapsutveckling. De egna 
fastigheterna används också, 
precis som i Sverige, som en 
resurs för att utveckla ny 
kunskap. Under 2017 läggs 
försök ut på Skogssällskapets 
fastigheter i Lettland där 
man kommer att jämföra 

gallringsstrategiers effekter 
på tillväxt och kvalitet för 
björk.

– VI SKA lägga ut försöksytor 
här för att lära oss mer om 
hur björken växer. Det finns 
inga modeller som stämmer, 
träden växer mycket fortare 
än någon förväntat sig, säger 
Mats Magnusson, ansvarig 
för Skogssällskapets egna 
fastigheter i Baltikum.

LÄS HELA ARTIKELN från resan 
på www.skogssallskapet.se/
baltikum-artiklar

På skötselexkursion  
i Lettland
Mötet mellan Skogssällskapets verksamhet i 
Sverige och de baltiska länderna gav ökad  
kunskap kring skogsskötsel och föryngring. 
T E X T  O C H  F O T O :  U L R I K A  L A G E R L Ö F

Personal från Skogssällskapets verksamhet i Sverige och i de baltiska länderna deltog i exkursionen. 
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Iveta Desaine, som jobbat som 
skogsförvaltare för Skogs-
sällskapet i Lettland 
sedan 2010, blir nu 
fältchef i landet. 
Samtidigt blir 
Maris Sloka 
ansvarig för 
inköp, försälj-
ning och byten 
av Skogssällska-
pets och kunders 
fastigheter i de tre 
baltiska länderna.

– Iveta och 
Maris är stora 
tillgångar för 
verksamheten i 
Baltikum, och med de 
här förändringarna får vi 
möjlighet att utveckla förvalt-
ningsverksamheten i Lettland 
och fastighetstjänsterna i hela 
Baltikum, säger Per Bergen-
heim, VD för Skogssällskapets 
Baltikumbolag.

Skogsförvaltning utifrån 
kundens mål är, precis som 
i Sverige, huvudtjänsten för 
Skogssällskapet i Lettland.

– Den största utmaningen för 
oss är att hjälpa varje kund att nå 
sina personliga mål. Jag tror inte 
på en sanning i skogsskötseln, så 
därför är rak och ärlig kommuni-
kation med kunden jätteviktigt, 
säger Iveta.

Personal på nya  
positioner i Baltikum
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EN SKOGSFÖRVALTARE hjälper 
stora och små skogsägare 
att bedriva sitt skogsbruk så 
rationellt som möjligt med 
utgångspunkt i de mål skogs-
ägaren har. 

– Alla skogsägare har olika 
mål. Målen kan till exempel 
handla om hög produktion 
och ekonomisk avkastning, 
naturvård och ekologisk 
hållbarhet eller estetik. Det 
kan även vara så att man 
är jaktintresserad och vill 
gynna vilt och jakt, berättar 
John Wallin som är skogsför-
valtare på Skogssällskapet. 

Bra vägnät ger ett högre  
värde på fastigheten

Björksunds gård i Tystberga ägs och brukas  av skogsägaren  
Nils Mörner.  Foto: Therèse Jansson

John Wallin, skogsförvaltare på 
Skogssällskapet.  
Foto: Ulrika Lagerlöf

Skogsägare kan ha flera olika mål med 
sitt skogsinnehav. I de allra flesta fall är 
långsiktighet ett utmärkande drag och 
i den långsiktiga planeringen är fram-
komlighet en viktig strategisk fråga. 
T E X T:  C H R I S T I A N  A L B I N S S O N

ETT VERKTYG SOM en skogs-
förvaltare använder är 
skogsbruksplanen, en plan 
som beskriver skogen och 
talar om vilka skogsbruks-
åtgärder som står närmast 
på tur. 

– Kartan visualiserar var 
det saknas skogsbilvägar ut-
ifrån skogens förutsättning, 
virkesvolymer och ålder. I 
ganska många fall lönar det 
sig att bygga vägar som ökar 
framkomligheten, menar 
John och fortsätter: 

– Du är förtjänt av bra 
skogsbilvägar genom hela 
omloppstiden – från mark-
beredning och föryngring 
till röjning, gallring och 
slutavverkning. De ger bättre 
åtkomlighet och med kortare 
skotningsvägar blir det 
mindre körskador i skogen. 
Man måste se skogsbilvägar 
som en investering som både 
höjer värdet på hela fastighe-
ten och på virket. 

KOSTNADEN FÖR ATT bygga 
nya vägar i skogen varierar 

från 100 till 200 kronor per 
löpmeter. Skillnaden i kostnad 
beror på markens grundför-
hållanden. Utöver kostnaden 
för att bryta själva vägen 
kommer gruskostnaden. 

– Underhållet består sedan 
av att ploga på vintern, 
underhålla diken och att 
förstärkningsgrusa, berättar 
John. 

En av John Wallins upp-
dragsgivare är Nils Mörner 
som äger och brukar Björk- 
sunds gård i Tystberga. De 
har arbetat länge tillsam-
mans och de flesta av Johns 
idéer hörsammas av Nils. 

– Som skogsförvaltare 
ska man försöka vara så 
proaktiv som möjligt, det är 
ju det som Nils betalar mig 
för. Jag har tagit fram förslag 
år för år och hittills har jag 
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K A L E N D A R I U M

På gång i augusti och september

Augusti 
Kommundag, 
Arvika

31 13

fått accept för det mesta som 
jag har föreslagit, konstate-
rar John. 

– Det är ett gemensamt 
arbete och vi gör en analys 
av det hela på faktagrunder 
och kommer fram till ett 
beslut. Vi har historiskt haft 
egna anställda skogvaktare, 
men det är bättre att köpa 
in tjänsten på entreprenad 
eftersom vi inte har behov av 
en heltidstjänst här, kom-
menterar Nils Mörner. 

NÄR DET GÄLLER att bygga 
vägar på skogsägorna har 
Nils en tydlig bild.

– Det är väldigt enkelt  
– det är ett sätt att få ner 
kostnaden för körningen. 
Det finns inget annat skäl 
tycker jag. Man kan ju säga 
att vägar för med sig fördelar  

28
September 
Skogskväll, Karlstad.
Skogsdag Dimbo, Vingåker.

26
Oktober 
Skogskväll 
på Gotland.

September
Exkursion utanför  
Göteborg om  avverkning 
nära tjäderspel.

För närmare information om datum, plats och  
program, se skogssallskapet.se/evenemang



V I R K E S K R Ö N I K A N  S K O G S A F FÄ R E R

SKOGSINDUSTRIN FORTSÄTTER ATT gå för 
högtryck. Nu i april har vi haft mer ge-
nerella prishöjningar på både massaved 
och timmer i Götaland, och till viss del 
även i Svealand. Att det blev höjningar 
på timret var ganska väntat, men att 
massavedspriset höjdes var däremot 
mer oväntat. Många anser att det är för 
mycket massaved på marknaden – ändå 
gick priset upp. Allt är inte logiskt.

Sågverken i Götaland, men även i 
Svealand och södra Norrland, upplever 
att det är svårt att få råvara till sågen, 
vilket också har inneburit prishöjningar. 
Kommer vi längre norrut är råvaran 
mer i balans. Även norrut förekommer 
det prishöjningar, men ganska sparsamt 
och bara på timmer. Vi får se om det blir 
mer generella höjningar även i norra 
Sverige. 

JUST NU PÅGÅR förhandlingarna med 
industrin för fullt. Det kanske mest 
intressanta är Mellansverige (där det 
har varit ett prisdike på massaveden). 
Ett par av de större aktörerna har än så 
länge inte gått ut med några höjningar – 
senast i augusti vet vi hur det blir. 

STORA SKOGSINDUSTRIINVESTERINGAR 
pågår på flera platser i Sverige och det – 
i kombination med att Norge har blivit 
en stor råvarubas på framförallt massa-
ved – stärker känslan att råvarukartan 
håller på att ritas om. Det jobbas på nya 
järnvägslösningar och i slutänden tror 
jag att det kommer att kunna gynna 
skogsägaren.

Med andra ord går rundvirkesmark-
naden ganska bra. Det enda som tynger 
lite är lövmassaveden som det lokalt kan 
vara avsättningsproblem med. Det ser 
bättre ut inför kommande säsong, men 
samtidigt kommer troligen den avverka-
de lövvolymen öka inom något år och då 
blir det större överskott av massaved på 
marknaden igen.

TITTAR VI UTANFÖR Sverige är situatio-
nen i Europa ganska lik den svenska 
rundvirkesmarknaden. I Europa finns 
det gott om massaved, men timret är det 
mer brist på.

Starten på 2017 var bra för svensk 
skogsindustri och det verkar ha fortsatt 
så in i kvartal två. I England, som är en 
stor marknad, ökade antalet påbörjade 
bostäder under det första kvartalet med 
26 % jämfört med året innan. Det är en 
bra temperaturmätare. De flesta mark-
nader som Sverige exporterar till går 
bra. Nordafrika går lite sämre än vanligt 
men det handlar snarare om valutabrist 
än att det underliggande behovet av 
trävaror minskar.

SVENSK SKOGSINDUSTRI ÄR också valuta- 
dopad. Kronan är relativt svag, vilket 
gynnar exportnäringar, och det verkar 
hålla i sig ett tag till. Frågan är hur det 
skulle se ut om kronan var stark.

Biobränsle har, särskilt i södra Sve-
rige, haft en bra säsong. Avslutningen 
med en kall vår var perfekt. Lagren är 
tömda och några fler prissänkningar lär 
vi inte få se inför kommande säsong. 

Rundvirkesmarknaden börjar bli lite het

M A G N U S  J U N T I K K A
V I R K E S C H E F,  S K O G S S Ä L L S K A P E T
M A G N U S . J U N T I K K A @ S K O G S S A L L S K A P E T. S E
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K R Ö N I K A

För första gången på flera år har vi haft en större prisuppgång 
på massaveden och även timret har fått en justering uppåt.  
Än så länge är det dock nästan tvärstopp för prisutvecklingen  
i norra Sverige.

i jaktutövning, men det 
primära är att det är en bra 
investering. 

NILS MÖRNER DRIVER skogs-
bruket på ett modernt sätt 
och jobbar långsiktigt. Han 
använder gärna den nya tek-
niken och får bra överblick i 
sin iPad. 

– Det är en rationalisering 
och datorisering som har ägt 
rum i branschen. Enligt min 
mening är det naturligt att 
använda de nya verktyg som 
kommer fram, säger han och 
summerar: 

– Jag har varit en engage-
rad skogsägare under lång 
tid. Att se beståndsutveck-
lingen genom olika insatser 
är tjusningen för mig.  
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1
Bygg vägen där det idag är 
störst avsaknad av väg och 

där det finns som mest virke 
att avverka.

2
Du behöver inte ha en stor 

fastighet för att vara förtjänt 
av fler vägar. Det underlättar 

skötseln och minskar kör- 
skadorna i skogen. 

3
Bra vägnät gör det lättare att 

komma fram i olika väder. 

4
Nya vägar kan höja  

värdet på virket och på hela 
fastigheten.

Att 
tänka

 på!
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PRISERNA PÅ virkesmark-
naden och priserna på 
skogsfastigheter bestämmer 
Skogsindex, som är ett mått 
på relation skogsmarkspriset/
avkastningsvärdet för virke 
samt även belyser hur mark-
naden förändras över tiden.

– Vi tittar på hur det såg 
ut per första mars och när 
det gäller virkespriser är det 
generellt en oförändrad nivå 
gentemot i höstas. Samtidigt 
har fastighetspriserna på 
skog ökat, detta leder till ett 

högre skogsindex för samt-
liga våra fem typfastigheter 
spridda över landet.

NÄR DET GÄLLER prisutveck-
lingen på skogsmark är den 
starkast i södra Sverige – i 
Götaland och södra delarna 
av Svealand upp till Mälarda-
len. Även i Norrland och då 
främst kustområdet sker det 
en viss prisuppgång. För fast-
igheter i inlandet syns ännu 
ingen allmän prisuppgång, 
men en del tecken tyder på 

att det kan bli en prisökning 
där i närtid. 

– Vi upplever nya toppno-
teringar på många ställen 
när det gäller skogsmarks-
priset.

Tydligast är det i Götaland 
där attraktiva skogsobjekt 
gärna sticker i väg i pris.

 – Utbudet på skogsfastighe-
ter har varit begränsat, räntan 
är alltjämt låg och avkast-
ningen på banken är inte så 
stor. Då anses skogen vara ett 
bra investeringsalternativ.  

Skogen växer biologiskt 
minst med några procent 
varje år och ses allmänt som 
en trygg investering. Utbudet 
är mindre än efterfrågan gi-
vet priset, konstaterar Ulrik 
Abelson som dock lägger in 
en liten brasklapp:

– ETT TRENDBROTT kommer 
vi säkert att uppleva någon 
gång i framtiden. Att fast-
ighetsmarknaden svalnar 
av om räntan höjs är inte 
ologiskt. Om skogsindustrin 
börjar gå sämre och vir-
kespriserna går ner skulle 
det också påverka, liksom 
världspolitiska oroligheter. 

Men just nu ser det bra ut. 
Det är bra tillväxt och bra 
sysselsättning i Sverige, det 
går bra för skogsindustrin 
och i sågverksbranschen är 

Virkespriserna ligger över lag ganska stilla i hela landet visar skogs-
index för mars 2017. Däremot ökar fastighetspriserna för skogsmark 
och ständigt noteras nya rekord på många ställen. Det kan komma en 
reaktion i framtiden om räntorna går upp och utbudet på marknaden 
ökar, men just nu är efterfrågan på skogsfastigheter större än utbudet, 
menar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

Fortsatt prisökning på skogsfastigheter
Skogsindex:

Marknadspris 42 000 kr/ha (41 300)
Avkastningsvärde 32 130 kr/ha (32 130)

Skogsindex 1,31 (1,29)

Marknadspris 84 330 kr/ha (83 500)
Avkastningsvärde 41 830 kr/ha (41 830)

Skogsindex 2,02 (2,00)

Marknadspris 103 930 kr/ha (101 400)
Avkastningsvärde 52 930 (52 930)

Skogsindex 1,96 (1,92)

Marknadspris 94 600 kr/ha (92 880)
Avkastningsvärde 60 570 kr/ha (60 570)

Skogsindex 1,56 (1,53)

S K O G S A F FÄ R E R  A K T U E L LT

Västsverige

Tall 29%

Löv 16%

Gran 55%

Tall 32%

Löv 21%
Gran 47%
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Löv 14%

Gran 29%
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norrbotten

mellannorrland

Tall 48%
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Typfastighet med 
167 m3 sk/ha

Typfastighet med 
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Typfastighet med 
169 m3 sk/ha
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A K T U E L LT  S K O G S A F FÄ R E R

BJÖRKBODA BRUKSGÅRD PÅ Kimitoön i sydvästra  
Finland är en gård med drygt 200 hektar skogsmark, 
cirka 150 hektar åker och många fina historiska miljö-
er. På gården finns 20 stallplatser och för närvarande  
nio dressyrhästar som tränas av gårdens ägare Anna  
von Wendt, finsk mästare i dressyrridning. 

Skogssällskapet Finland förvaltar gården, där 
verksamheten förutom skogsbruk och hästar också 
innefattar bland annat jakt och uthyrning av sommar-
stugor och en del bostäder. Dessutom odlas vall som 
foder till hästarna. 

ATT TRÄNA HÄSTARNA tar mycket 
tid så det är viktigt för Anna von 
Wendt att veta att någon annan 
tar hand om skötseln av skogen 
samt viltbruket och håller reda 
på vad som behöver göras. Tillit 
mellan kund och förvaltare är 
avgörande, och självklart är att 
förvaltaren har goda kunskaper 
om skog och skogsskötsel, men 
Anna von Wendt lyfter särskilt 
fram förvaltarens goda förståelse för kundens priori-
teringar. Att förvaltaren, när det behövs, självständigt 
driver skogsbruket mot de överenskomna målen även 
om ägaren har begränsat med tid att engagera sig i den 
vardagliga skötseln. 

ANNA SÄGER ATT samarbetet med teamet från Skogssäll-
skapet, i första hand VD Tomas Landers och förvaltare 
Aki Mattila, fungerar bra på det sättet. Och för Skogs-
sällskapets medarbetare finns det en extra morot i att 
vara med och bidra till en finsk OS-medalj i framtiden. 

Skogssällskapet Finland förvaltar gården 
Björkboda. Gårdens ägare Anna von 
Wendt är finsk mästare i dressyrridning 
och är nöjd med Skogssällskapets  
förvaltning av fastigheten.  
T E X T  O C H  F O T O :  L O T TA  M Ö L L E R

Relationen mellan  
kund och förvaltare viktig

Från vänster: Skogssällskapets förvaltare i Finland, Aki Mattila,  
styrelseledamot Urban Eriksson samt Skogssällskapets ordförande 
Björn Sprängare.

Anna von Wendt, 
ägaren till gården 
Björkboda.

det färre men större aktörer 
som dock producerar mer än 
tidigare. 

– Det finns en god efterfrå-
gan på virke. Dessutom sker 
spännande forskning och 
utveckling som leder till nya 
produkter, bränsle är ett så-
dant exempel. Den allmänna 
miljömedvetenheten spelar 
in positivt. Förnyelsebar 
råvara från skogen är en 
framtidsprodukt, summerar 
Ulrik. 

UNDER VÅREN HAR det senare 
skett en liten prisuppgång 
på massaved och även en 
del timmerprishöjningar. 
Det börjar i söder och rullar 
norrut, men denna höjning 
är inte med i vårt skogindex 
nu för mars då höjningen 
skett senare under våren. 

Det här är  
Skogsindex
Skogssällskapets 
index bygger på aktuell 
prisrapportering från 
hela landet. Genom att 
dividera marknadspris 
för en skogsfastighet 
med avkastningsvärdet 
för virket får man en 
kvot som kan användas 
i jämförelse med andra 
fastigheter. Låg kvot 
innebär att du får myck-
et skog för pengarna, 
hög kvot betyder att du 
betalar för annat än vir-
ke (närhet till storstad, 
bra jakt, exploaterings-
möjligheter etcetera).

Marknadspris 26 880 kr/ha (26 400)
Avkastningsvärde 23 710 kr/ha (23 710)

Skogsindex 1,13 (1,11)

Västsverige

Tall 29%

Löv 16%

Gran 55%

Tall 32%

Löv 21%
Gran 47%

Tall 31%
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Gran 54%

Tall 47%

Löv 14%

Gran 29%
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uppland

norrbotten
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Tall 48%

Löv 5%

Gran 47%

Västsverige

Tall 29%

Löv 16%

Gran 55%

Tall 32%

Löv 21%
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Tall 31%

Löv 15%

Gran 54%

Tall 47%

Löv 14%

Gran 29%

sydsverige

uppland

norrbotten

mellannorrland

Tall 48%

Löv 5%

Gran 47%

Typfastighet med 140 m3 sk/ha

Typfastighet med 
96 m3 sk/ha

Typfastighet med 
167 m3 sk/ha

Värden inom parantes anger Skogsindex september 2016.



Som Nordens företagsbank har vi produkter och tjänster som är speciellt anpassade för 
dig som är aktiv inom skog och lantbruksnäringarna i Sverige. Vi hjälper dig med allt från 
heltäckande fi nansieringslösningar till att förvalta ditt kapital. Vi stöttar dig genom livets 
alla skeden, i företaget, näringslivet och privat.

Du är välkommen att kontakta vår aff ärsansvarige för skog och lantbruk Joakim Larsson 
så berättar han mer. Du når honom på joakim.larsson@seb.se eller 0707-39 10 87.

Är du engagerad i skog 
och lantbruksnäringarna?

Returadress
Skogssällskapet
Bergsgatan 130
853 50 Sundsvall


