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Välj bland flera olika metoder och trädslag

BRA PRODUKTION – MER VARIATION

Att hålla skogen välskött och frisk genom att 
röja och gallra är viktigt i ett tillväxtinriktat 
skogsbruk. Båda åtgärderna går att variera 
mellan och inom bestånd för att med bibehål-
len tillväxt skapa variation på fastigheten.

I Götaland är mer än tre av fyra huvudplantor i 
föryngringarna gran. Den gran som planteras 
på typiska tallmarker kan bli en ekonomiskt
olönsam affär. Variationen i skogen kan ökas 
genom att sätta mer tall (men för att det ska 
fungera långsiktigt behövs bättre balans mel-
lan vilt och foder).

Att ta tillvara på befintliga lövträd är ett
bra sätt att öka lövandelen på skogsfastighe-
ten. Blandskogar kan skapas genom att på 
lämpliga ställen röja fram löv på bekostnad av 
barrträd.

Att lämna en högskärm bestående av 
200–400 träd per hektar är en skötselmetod 
där övergången mellan skogsgenerationerna 
blir mindre dramatisk än om ny skog anläggs 
från kalavverkning. En högskärm av tall kallas 
timmerställning.

Rena lövbestånd uppfattas av många som
trevliga skogar. De förhöjer dessutom den bio-
logiska mångfalden i normalt barrdominerade 
landskap. Anlägg lövskogen genom
plantering, eller röj fram självföryngrat löv 
i plant- och ungskog. Med dagens höga 
viltbetestryck behöver planteringar av lövträd 
ibland hägnas.

Öka variationen i skogen genom att använ-
da fler skogsbruksåtgärder. Gödsling är en 
åtgärd för produktionsskogen som ger ökad 
tillväxt innan föryngringsavverkning. I skogs-
vårdslagens allmänna råd anges de restriktio-
ner som är förenade med gödsling.

Markberedning riskerar att utföras ungefär 
lika på alla typer av marker. Sträva efter att 
använda den markberedningsmetod som är 
bäst lämpad för det aktuella hygget. Försäkra 
dig om att den som utför markberedningen 
vet hur programinställningen varieras med 
hänsyn till ståndortsvariationer. 

Vilket som är det lämpligaste trädslaget kan 
variera även inom ganska små områden på 
ett hygge. Att ståndortsanpassa trädslagsva-
let skapar därför variation i många fall.

På delar av skogsfastigheten kan hyggesfritt 
skogsbruk vara lämpligt. Ett skäl kan till exempel 
vara en önskan att behålla skogskänslan, samtidigt 
som det är möjligt att ta ut timmer från skogen.

Skiktad granskog med träd i olika åldrar
är den allra bästa utgångspunkten för att
pröva hyggesfritt skogsbruk. Där förutsätt- 
ningarna inte är de rätta kan en omställning till 
hyggesfritt skogsbruk innebära extra kostnader 
och ökade skaderisker.

Hur kan variationen i skogsbruket öka? Illustrationen ger 
några exempel på hur olika metoder och trädslag kan leda 
till mer variation på fastigheten och på landskapsnivå.
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Plantering, sådd eller naturlig föryngring? 
Plantering fungerar bra på nästan alla marker. 
På lämplig mark kan naturlig föryngring un-
der fröträdsställning vara ett bra alternativ om 
det finns gott om stormfasta träd med stora 
kronor som ger mycket frö. Sådd fungerar ofta 
bra på friska till lite torrare marker och kan 
användas för att variera bland föryngringsme-
toderna.


