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Skogsvärden

Under marken
Att ta hand om marken är viktigt för såväl tillväxt som  

 minskade utsläpp i skogen. Skogsägaren Lorentz Saethern och 
entreprenören Micael Larsson berättar hur de använder sig av 

digitala hjälpmedel för att undvika skador vid avverkning. 
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TEMAT FÖR DET här numret är Under marken. För trots att vi inte ser det, är det 
på många sätt där – under ytan – som förutsättningarna för skogens tillväxt och 
välmående avgörs. 

I skrivande stund försöker många förstå vad som pågår under en helt annan yta – 
hos Vladimir Putin och hans rådgivare. Kriget i Ukraina har fått världen att stanna 
upp och förfäras. 

Inom skogsbruket vänds blickarna allt oftare till det som sker under markytan, 
med frågor som utdikade torvmarkers koldioxidläckage och mykorrhizans bety-
delse. För att få hjälp att förklara en del av dessa processer har vi intervjuat Björn 
Lindahl, professor i markbiologi vid SLU. 

Vi har också bjudit in till ett panelsamtal om markberedning, något jag själv ser 
som en viktig framtidsfråga för skogsbruket. Vi måste bli bättre på att minimera vår 
markpåverkan. Ytan som påverkas på hygget är idag alldeles för stor i relation till 
de planteringspunkter som behöver markberedas för att gynna själva plantan. 

VÄNDER VI BLICKEN mot den skogliga debatten så har en enskild fråga dominerat 
den senaste tiden: artskyddsförordningen. Det började med ett pressmeddelande 
från Skogsstyrelsen där de meddelade att de skulle skärpa sin tillsyn. Resultatet 
skulle bli att skogsägare behöver visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter på indi-
vidnivå, eftersom alla vilda fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen.

Skogsstyrelsens utspel kan nog ses som ett sätt att sätta press på politikerna, och 
utspelet har också fått effekt. I början av mars meddelade miljöminister Annika 
Strandhäll att regeringen nu skyndsamt kommer att se över och ändra artskyddsför-
ordningen, och att en lagändring kan väntas redan inom de närmaste månaderna.  

Från Skogssällskapets sida vill vi vara med och påverka så att det nya regelverket 
blir konstruktivt och effektivt. Vi behöver lägga kraft och resurser på att inventera 
och skydda populationer av hotade arter, av såväl fåglar som andra djur och växter. 
Den debatt som nu pågår kring skydd av fåglar på individnivå riskerar att bli kon-
traproduktiv för den biologiska mångfalden. Fokus måste läggas på de åtgärder som 
verkligen behövs och gör skillnad. 

DEN SVENSKA SKOGEN är en fantastisk resurs för att få fram förnybar råvara som 
minskar vårt beroende av fossila produkter som bensin och naturgas. Inte minst 
nu, när priserna på råolja, diesel och bensin rusar i höjden och Europa stoppar 
importen av rysk naturgas, blir det tydligt hur viktig den svenska skogen är.  

Vad som händer nu är 
 avgörande för skogsbruket 
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04–05. AKTUELLT
Schackrutemönstrad avverk-
ning väcker intresse och en ny 
rapport visar att brukade skogar 
skapar större kolförråd – vi 
samman fattar det senaste från 
skogssfären. 

06. ALLA PRATAR OM...
Carbon capture. Vi reder ut 
begreppet. 

07. FORSKNING
Professor Emma Kritzberg 
forskarombrunifieringenav 
våra sjöar och vattendrag.

08–23. TEMA: UNDER MARKEN
Vi har djupdykt efter fakta 
som kan ha betydelse för 
såväl  skogens tillväxt som dess 
 utsläpp av växthusgaser.
 
24–25. SKOGSÄGARSKOLAN
Skogssällskapets konsultchef 
Christina Nyström förklarar vad 
som gäller för husbehovstäkter.

26. VIRKESKRÖNIKAN
Pontus Larsson, produktions- 
och virkeschef på Skogs-
sällskapet, ser både utmaningar 
och möjligheter under året.

”Det är ett helt annat fokus på att skydda marken i dag än för 20 år sedan”, säger skogsägaren Lorentz Saethern. Här tillsammans med entre-
prenören Micael Larsson från Team Jord & Skog. FOTO: FREDRIK K ARLSSON
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fler anledningar till 
att  satsa på löv – till 
 exempel så ger löv
skogen också en ökad 
artrikedom i vattnet.”
Emma Kritzberg, sid 7
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Aktuellt

I mitten av mars fattas beslut om vilka 
forskningsprojekt som beviljas anslag 
i Skogssällskapets årliga forsknings-
utlysning. Totalt handlar det om 20 
 miljoner från Skogssällskapet med 
närstående stiftelser. Nytt för i år är 
att Skogssällskapet gärna har velat se 
 samarbetsprojekt mellan olika lärosäten 
och mellan Sverige och Finland. Besked 
om vilka projekt som beviljas anslag 
publiceras på Skogs sällskapets hemsida.

Årets utlysning snart  
i mål 

Skogssällskapets webbinarium ska 
sprida kunskap om våtmarker
LIVSVIKTIGT HABITAT FÖR  många djur och 
växter, grundvattenbuffert, naturligt renings-
verkochfintförögat.Envåtmarkkanfylla
mångafunktioner–ochdetfinnsbidragatt
söka som kan ersätta en del av kostnaderna 
för ett våtmarksprojekt. Vi har pratat med 
Robert Karlsson, skogs- och viltförvaltare på 
Skogssällskapet, som föreläser om ämnet på 
ett webbinarium den 6 april.

Berätta om webbinariet! 
– Det är ett frukostseminarium online som 

livesänds den 6:e april klockan 8–9. Arrangör 
är Skogssällskapet och medverkar gör Eli-
sabet Andersson, ekolog på Skogsstyrelsen, 
som kommer att berätta om våtmarkernas 
funktion i landskapet. Jag själv och en kollega 
med erfarenhet av våtmarksanläggning kom-
mer att gå igenom vilka stöd man kan söka 
och hur det går till rent praktiskt att anlägga 
en våtmark. För dem som vill kommer vi att 
följa upp webbinariet med fältexkursioner på 
några platser runt om i landet under våren. 

Vad kommer man att kunna lära sig?
– Du kommer få veta vad våtmarkerna bidrar 

med, alltså de olika ekosystemtjänsterna som 
gynnar både samhället, naturen och den en-
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skilde markägaren. Vi kommer gå igenom vad 
det är för typer av stöd man kan söka och hur 
en anläggningsprocess kan gå till, vad man kan 
få hjälp med från vår sida och vilka myndighe-
ter som är aktuella att ta kontakt med. Dess-
utom kommer vi att visa praktiska exempel på 
våtmarker som vi anlagt för våra kunder.

Varför är våtmarker viktiga?
– Våtmarker tillhör de mest artrika 

miljöerna vi har i Sverige och är viktiga för 
den biologiska mångfalden. Många växter 
ochdjurärberoendeavvåtmarkerochflera
rödlistade arter är direkt knutna till våt-
marker som livsmiljö. De renar även vatten 
från kväve, fosfor och bekämpningsmedel, 
fungerar som grundvattenbuffert och hjälper 
tillattjämnautvattenflödenvidöversväm-
ning eller torka. Dessutom är de vackra – att 
ha en vattenspegel på sin mark ger ett stort 
rekreationsvärde. Att anlägga en våtmark 
ökar ofta värdet på fastigheten och bidrar 
även till mer vilt. Så är man jaktintresserad 
finnsdetfördelarävendär.

Berätta om möjligheten att söka pengar 
för att skapa en våtmark?

– Vi har en lång historia av utdikning och 

torrläggning för att få till mer brukbar mark. 
Under det senaste seklet har nästan en 
fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker 
försvunnit, men efter att man insett hur vik-
tiga de är för naturen och landskapet i stort 
vill man nu återställa en del av våtmarkerna. 
Förattdetskaskefinnsblandannatstödatt
söka från Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. 
Bidragen är olika utformade och ersätt-
ningsnivån varierar, men till exempel kan 
man från länsstyrelsen få upp till 90 procent 
av kostnaden för både förprojektering och 
anläggning. Vi på Skogssällskapet kan hjälpa 
till med hela ansökningsprocessen, och sista 
ansökningsdag är 1 december 2022.
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Brukade skogar skapar  
större kolförråd 
I boreala skogar som är 
intensivt brukade ökar 
kolförrådet samtidigt 
som kolförrådet i mindre 
intensivt brukade skogar 
är relativt oförändrat. Det 
visar en ny internationell 
forskningsrapport som 
har analyserat inrapporte
rade data till FN:s klimat
råd från länderna i det 
”norra barrskogsbältet”. 
 
Text: Malin Letser 

DE DATA SOM  har analyserats kommer från 
Kanada, Alaska, Ryssland,  Sverige, Finland 
och Norge mellan 1990 och 2017. Resultatet 
av studien visar att kolförrådet i skogarna 
som har ett intensivt skogsbruk – Norge, 
Sverige och Finland – ökade under den här 
perioden samtidigt som kolförråden var 
 relativt  oförändrade i de länder där skogs-
arealen brukas mindre intensivt – i Kanada 
och Ryssland, samt i Alaska där skogen inte 
brukas alls. 

ENLIGT RAPPORTFÖRFATTARNA, 25 forskare från 
de sex länderna samt forskningsinstitutet 
IIASAiWien,finnsdetfleraförklaringartillde
stora skillnaderna i kolupptag mellan brukade 
och obrukade skogar. En av förklaringarna är 
den höga tillväxten i de skötta skogarna, dels 
som en effekt av god skogsskötsel, dels för 
att de i genomsnitt också är yngre. En annan 
förklaring är att skogs bränder – som leder till 
kolförluster – är mycket vanligare i mindre 
aktivt brukade skogar. 

– Resultatet motsäger tesen att skogs-
avverkning orsakar en så kallad ”kolskuld”, 
som på sikt skulle leda till ett minskat 
förråd av kol. Rapporten stödjer alltså inte 
 påståenden om att obrukade skogar gör 
störst klimatnytta, säger Peter Högberg, 
professor i skoglig marklära vid SLU och 
som har lett arbetet med rapporten, i ett 
pressmeddelande. 

KARIN FÄLLMAN LILLQVIST  som är 
 hållbarhetschef på Skogssällskapet  
tycker att studien är intressant.

– Resultaten stämmer bra överens  
med hur vi på Skogssällskapet jobbar  
och vilken utgångspunkt vi har. Genom  
att öka  tillväxten och förebygga bränder 
så ökar man kolförrådet och det möjliga 
virkes uttaget. Det är det som är så fantas-
tiskt med skogen, ju bättre man sköter den, 
desto mer kan man ta ut och ha kvar, säger 
hon och fortsätter: 
–Sedanfinnsdetjumångaandra

 aspekter att ha i åtanke som är viktiga, så 
som biologisk mångfald och sociala värden. 
Detgällerattkunnahafleratankarihuvudet
samtidigt. 

KARIN FÄLLMAN LILLQVIST pekar även 
på en viktig passus i rapporten gällande 
kol förrådet i marken. Här visar studien att 
 förrådet av kol i mineraljordar i länder med 
mer intensivt brukade skogar ökar dubbelt 
så snabbt jämfört med länderna med mindre 
intensivt skogsbruk. Från dikade torvmarker 
sker dock betydande förluster, bland annat 
genom utsläpp av lustgas och metan. 

– Det här är en fråga vi jobbar mycket med 
– ska man återväta utdikade torvmarker? 
Resultatet från den här studien stärker oss i 
vårt arbete med det, säger hon. 

Karin Fällman 
Lillqvist.

Schackrutor har väckt stort intresse

Så mycket ökade den anmälda arealen för föryngrings-
avverkning under 2021. Arealen i ansökningar om tillstånd 
till föryngringsavverkning av fjällnära skog minskade dock 
med 9 procent. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen.6%

UNDER VINTERN HAR Skogssällskapet, 
tillsammans med Umeå kommun och 
SLU, gjort ett demonstrationsförsök i form 
av en schackrutemönstrad avverkning 
vid fritidsområdet Nydala strax utanför 
Umeås stadskärna. Projektet, som har 
väckt stor uppmärksamhet i media, har 
syftat till att se om det går att kombinera 
hyggesfri skogsskötsel med traditionella 
avverkningsmetoder. Tanken med 

schackrutorna är att bevara skogskänslan 
samtidigt som det blir öppen sikt i luckorna, 
något som ska skapa förutsättningar för 
naturlig föryngring, samtidigt som skogens 
upplevelsevärden ökar och den biologiska 
mångfalden gynnas. Inledningsvis har 
man testat den schackrutemönstrade 
avverkningen på ett 12 hektar stort område 
och varje ruta är ungefär 30 meter bred och 
33–45 meter lång. 

FOTO: MATILDA HOLMQVIST

DRÖNARFOTO: DAVID ISR AELSSON
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Carbon capture

Vad menas med Carbon capture?
– Carbon capture betyder kolinfångning 

på svenska. Inom industrin talar man om 
Carbon Capture and Storage (CCS) som 
är ett namn för de olika tekniker som finns 
för att fånga in och lagra koldioxid i syfte 
att minska utsläppen och bidra till att 
motverka klimatförändringar. Enkelt kan 
man säga att det i dessa fall handlar om 
att koldioxid fångas in och komprimeras 
för att sedan lagras djupt nere i berggrun-
den. Nu har man även börjat prata om 
kolinfångningen i skogen som en möjlig 
affärsmodell för skogsägarna.

Skogen utgör en naturlig tek-
nik för att binda kol, berätta!

– Skogen har en nyckelroll i 
kolets kretslopp eftersom träd, 
precis som alla levande organis-
mer, behöver kol i olika former 
för att få energi och växa – och 
när de växer tar de upp och lagrar 
koldioxid genom fotosyntesen. Kol finns 
lagrat i stammar, grenar, barr, löv och 
rötter, men också i död ved och i själva 
skogsmarken. När träden sedan bryts ner 
frigör de kol, men delar av kolet binds i 
marken. Under de senaste hundra åren har 
skogarna i Sverige ökat sina kolförråd och 
det beror bland annat på att skogsavverk-
ningen varit lägre än tillväxten i skogen.  

Det finns en kommersiell idé med 
 Carbon capture. Vad är affärsidén när 
det kommer till skogen?

– Idén är försäljning av lagring av 

kol i stående skog. Tanken är alltså att 
skogsägare kan sälja kollagring i skogen 
till företag som vill klimatkompensera för 
sina koldioxidutsläpp. Motprestationen 
från skogsägaren att man förbinder sig att 
inte avverka. De som är positiva menar 
bland annat att det är ett sätt att säker-
ställa kolsänkan i den svenska skogen och 
att det också är möjligt att öka den om 
skogsägarna får betalt för sitt klimatarbe-
te. Men det finns också kritiska röster där 
forskare bland annat hävdar att det här 
riskerar att ta fokus från det viktigaste – 
det vill säga att ställa om samhället för att 
kunna minska växthusgasutsläppen.

Vad ser du för utmaningar med den här 
affärsidén? 

– Det finns en hel del utmaningar, tror 
jag. Dels är det en ekonomisk fråga – hur 
mycket kostar det och vad är företag 
villiga att betala? Sedan tänker jag att 
det kan vara svårt att säkerställa att den 

kollagring man sålde finns kvar 
under kontraktsperioden, detta 
eftersom träden kan fällas av 
vinden, bli skadade av insekter 
eller drabbas av skogsbränder. 
Fenomenet är 
fortfarande 
nytt, och den 
kommersiella 
marknaden 

i Sverige är ännu 
outvecklad. Det vore 
intressant att höra vad 
skogsägarna tycker. 
Det är också viktigt 
att komma ihåg att det 
mest effektiva sättet 
att binda kol i skogen 
inte alltid är det bästa 
för ekologiska och 
sociala värden, utan att 
vi behöver en balans i 
skogen. 

Trädets kollager

Liksom allt annat levande består 
trä av en stor andel kol – cirka  
50 % av sin torrvikt. 1 kubik meter 
trä (densitet 0,45 och 50 % kol) 
innehåller cirka 220 kilo kol. Med 
densitet menar man virkets vikt 
i förhållande till dess volym. 
Densiteten varierar mellan olika 
trädslag, men kan också skilja sig 
inom samma trädslag.

Klimatkrisen är vår tids stora ödes
fråga. Kol och koldioxid debatteras 
 frekvent på nyhetssidorna – och för 
att klara klimatmålen anser många 
att vi, förutom att  minska utsläppen, 
också måste göra mer för att lagra 
kol dioxid. Här spelar skogen en 
nyckel roll, menar Lars Högbom.

Text: Linda Fritiofsson 
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Lars Högbom.

Vi bad Lars Högbom, docent i skoglig marklära 
vid SLU och verksam  seniorforskare vid Skog
forsk, att reda ut begreppet.

SKOGSVÄRDEN 1–2022
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ATT VATTNET I våra sjöar och vattendrag 
blivit brunare ställer till det för eko-
systemet. Den så kallade brunifieringen 
har exempelvis en negativ inverkan på 
fisk beståndet och det blir dessutom svårare 
och dyrare att producera dricksvatten. 

– Att vattnet blir brunt fungerar på sam-
ma sätt som när man brygger te. Det finns 
organiskt material i marken och när man 
häller vatten, i form av regn, på avrinnings-
områdena kring sjöar och vattendrag så 
löses en del av det upp och färgar vattnet, 
berättar Emma Kritzberg, professor vid 
enheten för akvatisk ekologi vid Lunds 
universitet. 

MEN VARFÖR HAR vattnet blivit  brunare? 
 Under 1970- och 80-talen försurades 
 marken i Sverige på grund av luftförore-
ningar med kväverikt nedfall. Den höga 
surhetsgraden i marken gjorde att organiskt 
material i lägre utsträckning löstes upp. 
Brunifieringen har sedan förklarats som en 
slags återgång till ett mer naturligt tillstånd. 
Man har också tittat på klimat förändringar 
och exempelvis sett att ökad nederbörd har 
spelat in. Men Emma Kritzberg, och flera 
andra forskare, är idag i stället inne på att 
en viktig orsak till brunifieringen är att vi 
idag har mer granskog i Sverige. Tillsam-
mans med Anna-Lena  Axelsson, forskare vid 
SLU i Umeå, leder hon ett forskningsprojekt 
som Skogssällskapet finansierar där man 
studerar sambandet.

– Bakgrunden till projektet är att jag 
kom över intressanta historiska data, bland 
 annat provtagningar från ett dricksvatten-
verk i Blekinge, som sträckte sig från 
40- talet och framåt. Här kunde man tydligt 
se att vattnet var lika klart på 40-talet, 
innan försurningen, som på 80-talet. 

Sveriges sjöar och vattendrag blir brunare. Länge lyfte 
man markens återhämtning efter försurningen som den 
främsta orsaken – men en pågående studie, som Skogs
sällskapet finansierar, visar att  ”brunifieringen” till stor del 
beror på att det idag finns mer barrskog i landet. Professor 
Emma Kritzberg  berättar mer om forskningsprojektet där 
man bland annat  använder sig av historiska flygfotografier.

Text: Linda Fritiofsson 

Mer barrskog har 
gjort sötvattnet 
brunare

Att vattnet blir brunt fungerar på  samma 
sätt som när man brygger te, säger Emma 
Kritzberg, professor vid enheten för 
 akvatisk ekologi vid Lunds universitet.
FOTO: PRIVAT

Om forsknings
projektets
Det tvååriga forsknings projektet 
”The role of land-use and land- 
cover change to browning of 
surface waters” startades 2020. 
Forskarna, som har fått anslag 
från Skogssällskapet, studerar 
sambandet mellan brunfärgat 
sötvatten och den ökade före-
komsten av barrskog i Sverige 
med hjälp av historiska flygfoto-
grafier från 40-talet och framåt, 
kombinerat med historiska 
provtagningar av vattnet.

DET TVÅÅRIGA forskningsprojektet har 
kommit halvvägs och en pilotstudie där 
man tittat närmare på avrinningsområden 
och vatten i tre olika sjöar i södra Sverige 
är nu klar. 

– Vi har fått hjälp av forsknings ingenjören 
Björn Nilsson som är bäst i Sverige på att 
tolka historiska flygfotografier av skog. Det 
är otroligt  fascinerade hur mycket infor-
mation om  träden man kan få av bilderna, 
såsom trädslag och ålder.

SEDAN FÖRRA SEKELSKIFTET har det skett 
en omfattande förändring av det svenska 
landskapet. Kring år 1900 livnärde sig en 
stor del av befolkningen på lågintensivt 
jordbruk. Landskapet var öppnare med 
mer betesmarker. Sedan dess har andelen 
barrskog i landskapet ökat. 

– Vi vet att den förändrade mark-
användningen påverkar vattenkvalite-
ten. Att granskogen brett ut sig innebär 
att markskiktet blivit rikt på organiskt 
 material; humus. I jordbruksmark och 
lövskog så bryts det organiska materialet 
ned mycket snabbare, och till skillnad från i 
granskogen så läcker det inte ut i vattnet.

Så hur ska man tänka som skogsägare?
– Plantera inte gran precis invid sjöar 

och bäckar. Det handlar inte om att rensa 
bort barrskogen i hela avrinningsområdet, 
men hypotesen är att lövskog i just den här 
zonen vid vattendragen kan minska bruni-
fieringen. Däremot är det svårt att veta hur 
lång tid som krävs för att den ansamling 
av organiskt material som redan finns i 
marken ska minska. Men det finns många 
fler anledningar till att satsa på löv – till 
exempel så ger lövskogen också en ökad 
artrikedom i vattnet. 
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     Under
marken

Vi har gjort en djupdykning under marken och  
grävt fram viktig kunskap och nya perspektiv som  
kan ha betydelse för såväl föryngring och tillväxt  

som utsläpp och mångfald i skogen. 
Foto: Shutterstock
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Att träd i skogen är fenomenala på att binda koldioxid är ingen nyhet, 
men att en stor del av kolet lagras under marken är kanske inte lika känt. 
Men vad sker där nere egentligen – och vad händer när man avverkar? 
Vi har tagit hjälp av Björn Lindahl, professor i markbiologi vid SLU, för 
att förstå de underjordiska processerna.
Text: Therese Johansson  Foto: Unsplash

KOLET KOMMER NER i marken framför allt via trädens 
rötter och när barr och löv faller ner från träden. En 
del av kolet stannar kvar under lång tid, vilket gör 
marken till en viktig kolsänka, berättar Björn Lindahl.

– Tittar man globalt så är marken i det nordliga 
barrskogsbältet en viktig global sänka för kol. Det har 
att göra med att barr och rötter från barrträd bryts 
ned långsamt då de innehåller garvsyror som inte är 
så smakrika för mikroorganismer. Dessutom bidrar 
de långa vintrarna till att temperaturen under marken 
hålls nere, vilket också gör att nedbrytningen går lång-
sammare. Detta gör att kolet inte försvinner tillbaka 
i atmosfären, utan kan lagras under väldigt lång tid. 
Går man en bit ner i marken hittar man kol som är 
över 1000 år gammalt.

DET ÄR FRÅN marken som träden tar upp näring, den 
kanske viktigaste funktionen i ett skogsbruksperspek-
tiv. Marken fungerar alltså både som ett kolförråd och 
en näringskälla – men det finns troligen en motsätt-
ning mellan just kollagring och trädtillväxt, förklarar 
Björn Lindahl. 

– Kollagring är generellt kopplat till långsam 
nedbrytning, och därmed också långsam näringsom-
sättning. Så när mycket kol lagras i marken försämras 
näringsomsättningen och träden växer sämre på lång 
sikt. Man kan därför inte ta för givet att hög skogspro-
duktion och kollagring i marken går hand i hand.

NÄRINGEN BESTÅR FRAMFÖRALLT av kväve som finns i 
stora mängder i marken, huvudsakligen upp bundet i 
organiskt material som ofta kallas för humus. För att 
kvävet ska bli tillgängligt för träden via deras sym-
bios med mykorrhiza-svampar måste det organiska 
 materialet brytas ned. Då är det stor risk att också 
 kolet i  humusen går förlorat – antingen till  atmosfären 
eller till grundvattnet.

– Paradoxalt nog innebär det alltså att ju större 
näringsförråd som byggs upp i marken, ju mindre blir 
tillgängligt för träden. Man brukar säga att kvävets 
kretslopp i våra barrskogar är relativt slutet, det vill säga 
en begränsad mängd kväve cirkulerar i systemet, och 
om mycket fastnar i marken blir det mindre i träden.

Vad händer med kolet i marken när skogen 
 avverkas?

– Vid en kalavverkning blottläggs marken och det 
blir en snabb nedbrytning i marken vilket ofta leder 
till kolläckage. Men marken återhämtar sig ganska 
snabbt, och redan under ungskogsfasen, ungefär 
10–15 år efter kalavverkning, blir marken återigen en 
effektiv kolsänka. Kanske till och med för effektiv, för 
på samma gång blir mycket av näringen kvar i marken 
eftersom nedbrytningen stannar av. En teori är att 
detta kan leda till en sämre trädtillväxt i ett längre 
perspektiv, säger Björn Lindahl och fortsätter:

– Exakt hur detta påverkar tillväxten är svårt 

Skogsmarken som 
 underjordiskt kolförråd 
– så funkar det

Djupdykning

”Tittar man 
globalt så 
är marken i 
det nordliga 
barrskogs
bältet en 
viktig  global 
sänka för 
kol.”
Björn Lindahl, professor  
i markbiologi vid SLU

FOTO: JENNY 
SVENNÅS-GILLNER
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att säga. Skogen har långa omloppstider, och går 
vi  tillbaka 60 år i tiden är vi inne på början av 
1960- talet, och det var då man började med trakt-
hyggesbruk. Det finns med andra ord begränsad 
tillgång på solida  mätdata som kan hjälpa oss att 
förstå de långsiktiga effekterna av kalavverkning på 
markens funktionalitet.

EN GAMMAL SKOG som inte brukats intensivt är rela-
tivt koldioxidneutral, vilket betyder att den förlorar 
ungefär lika mycket koldioxid som den tar upp, berät-
tar Björn Lindahl.

– Kolförrådet är allra störst i en riktigt gammal 
skog, där det finns stora mängder kol bundet i både le-
vande träd, död ved, i underjordiskt svampmycel och i 
själva jorden. Gamla skogar kan fortsätta att långsamt 
bygga på sitt kolförråd i hundratals år, men slutligen 
kan den uppnå ett jämviktstillstånd där skogen tar 
upp lika mycket kol som den avger, så att nettoflödet 
är noll. En skog som får vara ifred är alltså ganska neu-
tral, men blir den störd svarar den genom att på kort 
sikt släppa ut mycket kol när man avverkar. På längre 
sikt kommer den planterade ungskogen att binda 
mycket kol i marken, men det finns en tydlig risk att 
näringsämnen också binds fast i marken, vilket kan 
minska trädens långsiktiga tillväxt. Det blir en ojämn 
balans, och en störning av systemet med olika effekter 
i olika tidsperspektiv.

Om man jämför boreala skogar med tropiska – hur 
ser skillnaden ut i förmågan att lagra kol i marken?

– Våra skogar har mycket större kapacitet att binda 
kol i marken jämfört med regnskogar. Vårt kyliga 
klimat och grövre växtmaterial gör att nedbrytningen 
blir hämmad och tar längre tid, medan det i tropiska 
skogar är idealiska förutsättningar för nedbrytning 
– varmt och fuktigt. Kolet försvinner tillbaka till 
atmosfären direkt på grund av den snabba nedbryt-
ningen och hinner inte bindas i marken. Där lagras all 
kol i träden, vilket gör regnskogen som kolförråd ännu 
känsligare vid avverkning. 

OM MAN SOM skogsägare vill bidra till att bygga upp 
markens kolförråd, hur ska man sköta skogen?

– Rent krasst ska man ha gödslade, ogallrade gran-
planteringar som man bara låter vara och inte avverkar. 
Men det är i många fall inte önskvärt av olika skäl. Jag 
tror att man måste fundera på vilka värden som är 
viktigast för en själv – är det kolsänka, ekonomisk vinst 
eller biodiversitet? De tre sakerna drar inte åt samma 
håll tyvärr. Hyggesfritt kan vara ett alternativ där man 
brukar skogen och gör mindre ingrepp i markens kolla-
ger och den biologiska mångfalden. Särskilt mykorrhi-
za-svampar, till exempel kantarell och karl-johansvamp, 
gynnas av hyggesfritt. Dessa spelar en viktig roll för att 
frigöra näring som är bunden i marken, och är beroen-
de av levande träd för sin överlevnad. 
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Skogen är mer än bara träden vi ser. Det är i jorden allting börjar. Att ha koll på din 
 fastighets markförhållanden är viktigt för såväl valet av trädslag som trädens tillväxt. 
Det är den så kallade markprofilen, alltså kombinationen av jordart (till exempel morän, 
sediment och torv), jordmån (podsol och brunjord) och markfuktighet (som brukar 
delas in i torr/frisk/fuktig/blöt), som avgör markens bördighet och produktionsförmåga. 
Här reder vi ut var våra vanligaste trädslag trivs och växer bäst!

Gran
 MARKFUKTIGHET: Frisk/fuktig
 JORDART: Morän/sediment/torv
 JORDMÅN: Podsol/brunjord

Granen växer bäst på näringsrika friska eller fuktiga marker. Med sina 
ytligt liggande rötter trivs den bra i sluttningar där det finns god vatten-
tillförsel och där marken är bördigare. Granen gillar också näringsrika 
torvjordar och finkorniga jordar med god vattentillgång. Den klarar skug-
giga miljöer och tål beskuggning från andra trädslag, till exempel lövträd. 
Sätter du däremot en gran på torr mark kan den må toppen ett tag, men 
blir det en extra varm sommar är risken att den torkar och dör. På fel mark 
är den också extra känslig för granbarkborreangrepp. 

Björk
 MARKFUKTIGHET: Frisk/fuktig
 JORDART: Morän/sediment
 JORDMÅN: Brunjord

Björk är vårt vanligaste lövträd, och förekommer i 
två arter: vårtbjörk och glasbjörk. Båda björk-
arterna växer generellt sett bäst på friska och 
 näringsrika marker, men vårtbjörken växer bättre 
än glasbjörk på friskare marker medan glas-
björken är att föredra på fuktig mark.

Tall
 MARKFUKTIGHET: Torr/frisk
 JORDART: Morän/sediment
 JORDMÅN: Podsol

Tall är näst efter gran Sveriges vanligaste träd och 
växer på nära nog all slags mark. Men för att frodas 
och växa upp till ståtlig, högstammig timmerskog 
har den vissa preferenser. Med sina djupgående 
rötter trivs tallen extra bra på grovkorniga, torrare 
marker, men växer också bra på friska marker. Tallen 
gillar öppen mark med god ljustillgång, men ogillar 
konkurrens och beskuggning.

Från jord till skog

Text: Therese Johansson

Förna

Humus

Blekjord

Rostjord

Opåverkad mineraljord Brunjord
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Asp
 MARKFUKTIGHET: Frisk
 JORDART: Morän
 JORDMÅN: Brunjord

Aspen är vårt näst vanligaste 
lövträdslag efter björk och trivs 
bäst på finjordsrika moränmar-
ker med god vattentillgång. 
Den är, liksom tall och björk, ett 
pionjärträd vilket innebär att 
den växer snabbt i ungdomen.

Ek, bok och  andra ädel lövträd
 MARKFUKTIGHET: Frisk/fuktig
 JORDART: Morän/sediment
 JORDMÅN: Brunjord

Ädellövträden trivs bäst i södra Sverige. Generellt sett föredrar 
de näringsrika, friska, ibland fuktiga marker och djupa jordlager, 
men varje art har också sina egna preferenser som man måste ta 
hänsyn till om man är intresserad av att anlägga ädellövskog. De 
vanligaste ädellövträden i Sverige är ek och bok.

Al
  MARKFUKTIGHET: Frisk/ 
fuktig/blöt
 JORDART: Sediment
 JORDMÅN: Brunjord

Alen finns som två arter, gråal och klib-
bal. Klibbalens utbredning är huvud-
sakligen i Götaland och Svealand där 
den är anpassad till blöta marker. Den 
står gärna i kantzonen mot vattendrag, 
till exempel längs med åar, bäckar 
och floder, och i svackor och gropar 
med dålig dränering där vatten kan bli 
stående. Gråalen trivs bäst på friska, 
finjordsrika marker men klarar också 
torrare och magrare förhållanden. 
Dess huvudsakliga utbredningsområde 
är Svealand och Norrland.

Morän

Sediment

SKOGSVÄRDEN 1–2022

Horisonter

 FÖRNA: Allt organiskt material som ligger 
överst på marken, mestadels växtmaterial men 
vissa mängder kan även vara djurrester och 
exkrementer som ännu inte förmultnat i någon 
nämnvärd grad.

  HUMUS: Jord som består av organiskt material 
(nedbrutna djur- och växtdelar). Huvuddelen av 
det översta marklagret utgörs av humus.

 BLEKJORD: Jordlager strax under de 
 multnande växtdelarna (förna och humus-
lager).  Jorden är blekfärgad på grund av att den 
 utlakats på näringsämnen.

 ROSTJORD: Jordlager som är rikt på salter, 
bland annat järnsalter som ger jorden dess 
rödbruna färg.

 OPÅVERKAD MINERALJORD: Det understa 
jordskiktet i naturlig mark som utgörs av oorga-
niskt material i form av bergarter och mineraler.

Fakta

 JORDART: Begrepp som används för att dela 
in jorden i olika klasser utifrån bland annat 
kornstorlek och organiskt material. Exempel på 
jordarter är morän, sediment och torv. Morän 
är Sveriges vanligaste jordart och ett resultat av 
den senaste istidens rörelser över landskapet. 

 JORDMÅN: Den övre delen av marken som 
påverkas av klimat, människor, vegetation och 
djur samt utnyttjas av växternas rötter. I Sverige 
dominerar två jordmånstyper: brunjord (lövsko-
gar) och podsol (vanligast i barrskog). Jordmå-
nen består av olika lager, så kallade horisonter. 
Horisonterna är tydligast i podsoljordar.

 PODSOL: Bildas i områden där vegetatio-
nen domineras av barrträd, ljung och mossa. 
Typiskt för podsol är det låga pH-värdet som 
gör att maskar och andra nedbrytare inte trivs – 
 undantaget svampar. Till skillnad från brunjord 
är podsol fattigare på näringsämnen och bak-
terier, och tydligare skiktad eftersom maskarna 
inte blandar om den. Det gör denna jordmån 
mindre bördig än brunjord.

 BRUNJORD: Brunjord har ett högre pH- 
värde och är bördigare än podsol. Finns i odlad 
mark och lövskog och karaktäriseras av mycket 
maskar och grävande organismer som blandar 
om jorden. Brunjorden har därför inte de tydliga 
horisonterna i markprofilen som hittas i en 
podsol.
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Markberedning är i regel en förutsättning för en lyckad föryng-
ring. Samtidigt kan det skada fornlämningar och påverka mark, 
vatten, vegetation och utsläpp av växthusgaser negativt. Många 
tycker dessutom att markberedning är fult. Skogsvärden bjöd in 
till ett samtal om hur markberedningen kan utvecklas så att de 
positiva effekterna blir kvar, samtidigt som de negativa undviks.  
Text: Malin von Essen 

Markberedningen  
ska bli mer skonsam

Panelsamtal:

Varför är markberedning så viktigt?
MATTIAS: – Den handlar framför allt om att säkra 
överlevnad och tidig etablering för plantorna. Det 
finns också studier som visar att markberedningens 
positiva effekt på tillväxten kvarstår under lång tid, 
åtminstone i 30–40 år.

OSKAR: – För skogens upplevelsevärden kan det vara 
positivt att snabbt få upp ny skog efter avverkning, 
något som markberedningen ger bättre förutsättning-
ar för. Det perspektivet glömmer man ibland.

LINDA: – Jag har hört forskare jämföra det med att 
odla i sin trädgård. Ju bättre förutsättningar man ger 
plantan, desto bättre växer det. Det tycker jag beskri-
ver nyttan med markberedning på ett bra sätt. 

MATTIAS: – Sen är markberedning inte alltid ekono-
miskt försvarbart. Till små hyggen är det inte alltid 
värt att flytta markberedningsmaskinen – det blir för 
dyrt. Det gäller särskilt i södra Sverige där det ofta är 
små hyggen.

OSKAR: – Det finns också marker, till exempel lav-
marker, där man inte behöver markbereda. Då ska 
man inte göra det – varför ta en kostnad i onödan?

Hur ser ni på att många tycker att markberedning 
är fult?
OSKAR: – Markskador uppfattas av de flesta som 
negativt och därför betraktas markberedning också 
ofta negativt; ju mindre markberedning, desto bättre 
ur ett upplevelseperspektiv. I områden som används 
för friluftsliv är det ofta eftersträvansvärt att mark-
bereda så lite som möjligt. Då kan man ta de negativa 
effekterna med att inte markbereda för att andra 
saker är viktigare. Sen kan man använda metoder som 
påverkar marken så lite som möjligt om man ändå 
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  M AT TI A S B ERGLUND: Skogsskötselforskare, Skogforsk 

   OSK A R FORSB ERG: specialist på skogens sociala värden, 
 Skogsstyrelsen

   L INDA N YS TRÖM: Vd på Skogstekniska klustret, en ekonomisk 
förening med ett tiotal medlemsföretag som utvecklar skogs-
teknik för ett hållbart skogsbruk och bland annat arbetar med att 
 markberedningen ska bli mer skonsam.

Samtalspanel: 
markbereder. Att öka kunskapen hos allmänheten om 
varför man markbereder ökar också acceptansen.

Föryngringskollen är ett nytt projekt som drivs 
av Skogforsk i samarbete med åtta skogsföretag, 
däribland Skogssällskapet. Mattias Berglund – hur 
kan projektet bidra till att utveckla framtidens 
markberedning?
MATTIAS: – Projektet tar sin utgångspunkt i aktuella 
studier som visar att alldeles för många planterade 
plantor dör på hygget. I föryngringskollen ska vi under 
fem år genomföra systematiska, standardiserade 
inventeringar av praktiska planteringar spridda över 
hela landet för att lära oss varför plantor dör och vi 
hoppas kunna åstadkomma förbättring redan under 

Mattias Berglund

Linda NyströmOskar Forsberg
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projektets gång. En annan del är att bygga en unik 
databank med föryngringsdata. 

LINDA: – Det vore intressant att dra lärdomar från 
föryngringskollen i utvecklingen av framtidens mark-
beredningsmaskiner!

MATTIAS: – Jag ser framför mig att den databas vi 
bygger upp kommer att kunna användas till otroligt 
många andra projekt i framtiden och varför inte i 
utvecklingen av framtidens markberedningsmaskin? 

Vad är det som driver utvecklingen av framtidens 
skogsmaskiner?
LINDA: – Det är flera saker. Ekonomi, miljö och sam-
hällsaspekter är förstås viktiga. Sedan är samverkan 
ett bra verktyg för att utvecklingen ska ske snabbare 
– att våga vara öppen för nya koncept och lösningar 
eller att hitta nya samarbeten med andra branscher 
eller ”startups” som tänker nytt. Just nu är det stort 
fokus på digitalisering och energieffektivisering som 
har stor potential. Med hjälp av data om terrängen 
kan ett förslag på bästa rutt tas fram så att bräns le-
förbrukningen minimeras, körskador minskar och 
natur- och kulturlämningar skyddas. 

Skulle man alltså kunna bygga väldigt smarta 
 maskiner som inte kör sönder eller kör fel?
LINDA: Ja absolut, men det är mycket utveckling och 
tester som återstår innan vi är där! 

OSKAR: – Sönderkörda kulturlämningar är ett stort 
problem. Mer än var fjärde kulturlämning skadas vid 
avverkning. Ingen vill skada kulturlämningar men 

ändå fortsätter det år efter år. Markberedning är 
största boven och det blir dessutom ofta grova skador. 
Men det finns ett sätt som verkar funka: kultur-
stubbar (cirka 1,3 meter höga stubbar som lämnas vid 
avverkning för att markera forn- eller kulturlämning, 
red:s anm.)! Står det kulturstubbar på ett bra sätt så 
är de grova skadorna nere på 0–2 procent. 

LINDA: – Och med framtidens maskiner kanske digita-
la kulturstubbar eller digitala staket kan hjälpa till att 
undvika misstag.

AutoPlant är ett Vinnova-finansierat samverkans-
projekt mellan Skogforsk, LTU, KTH, Bracke Forest, 
Skogstekniska klustret och flera skogsföretag. 
Vilket är syftet?
LINDA: – Vi arbetar med att ta fram koncept för nya 
självgående maskiner för både markberedning och 
plantering. Maskinen ska följa en förprogrammerad 
rutt som baseras på fjärranalys och geodata. Den ska 
med hjälp av kameror och sensorer undvika hinder 
och hitta bra planteringspunkter där den sedan ska 
markbereda. I somras var vi ute 
och fotade tusentals plante-
ringspunkter som ska användas 
för att träna den självgående 
maskinen så att den lär sig 
vad som är en bra planterings-
punkt. Målet är bland annat att 
reducera markstörningen från 
50 procent till 15 procent och 
att förbättra arbetsmiljön för 
föraren, för när förarens arbete 
kan ske genom fjärrövervak-

Markberedning  
– varför och hur?

Mekanisk markberedning är 
en storskalig åtgärd som utförs 
maskinellt på cirka 175 000 hektar 
per år i Sverige. Väl utförd mark-
beredning skapar en gynnsam 
miljö för plantetablering och ett 
gott föryngringsresultat. Utan 
markberedning är risken stor för 
snytbaggeskador.
 
DEN OP TIM A L A M A RK-
BEREDNINGEN SK A GE: 

   en god planteringspunkt,  
med så liten övrig mark-
påverkan som möjligt

  minskad risk för snytbaggeskador

  liten risk för uppfrysning

  hög marktemperatur

  liten vegetationskonkurrens

  bra näringsfrigörelse

   bra balans mellan vatten-  
och syretillgång.
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” Det känns bra att effektivisering och ökad  
kvalitet verkar gå hand i hand”

    Oskar Forsberg

SKOGSVÄRDEN 1–2022

ning kommer hen att slippa vibrationerna som är ett 
stort arbetsmiljöproblem i dag.

OSKAR: – Rent teoretiskt finns stor utvecklingspoten-
tial här. Kanske 10 procent av marken skulle behöva 
påverkas ur ett föryngringsperspektiv, men med 
dagens markberedning är det som sagt en betydligt 
större yta som påverkas. 

LINDA: – I Skogstekniska klustret arbetar vi också med 
det – att framtidens markberedningsmaskin bara ska 
markbereda där plantan ska sättas. 

OSKAR: – Det känns bra att effektivisering och ökad 
kvalitet verkar gå hand i hand; att de självkörande 
 maskinerna inte blir sämre, utan verkar kunna bli 
bättre ur flera aspekter – produktion, miljö och effek-
tivitet och att de kanske också klarar av att hantera 
mer varierad markberedning så att intensiteten kan 

anpassas beroende på hur kraftig omrörning som 
krävs i en viss fläck.

MATTIAS: – Men hur blir det kopplat till den lång-
siktiga tillväxten som vi pratade om inledningsvis 
– om man tänker att markberedningen både handlar 
om överlevnaden för plantorna och långsiktig tillväxt 
i skogen? 

OSKAR: – Ja, och hur ser det ut efter tre, fyra skogs-
generationer? Vad händer till exempel med kolet i 
marken – det har betydelse för klimatet. 

LINDA: – Hur ska vi ska veta vad som inte är mer 
markberedning än nödvändigt? Det är oerhört viktigt 
för oss som utvecklar framtidens markberednings-
maskiner att samverka med forskare som har fakta 
om vad som är bra på kort och lång sikt och som kan 
se på skogen ur många olika perspektiv. 
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En skotare väger mellan 10 och 20 ton – med full 
last det dubbla. Det är enorma påfrestningar som 
marken i våra skogar utsätts för när det är dags 
för avverkning. Samtidigt innebär mildare  vintrar 
och ökad nederbörd sämre bärighet i marken. 
Men med kunskap, planering och digitala hjälp-
medel går det att minimera körskadorna.

Text: Monica Forsberg  Foto: Fredrik Karlsson

Avverka utan spår – är det möjligt?
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Avverka utan spår – är det möjligt?
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kogen är ett känsligt system. Det 
som händer med marken påverkar 
vattnet i bäckar, åar och sjöar och 
skador som uppstår i samband 
med drivning kan orsaka problem 
i många, många år framöver. När 

marken pressas samman av skogsmaskinerna får 
trädens rötter svårt att ta sig fram. Det leder till 
försämrat upptag av vatten och näring och mins-
kad tillväxt. Dessutom ökar risken för rotröta och 
vindfällning.

LORENTZ SAETHERN ÄR utbildad jägmästare och har 
arbetat inom skogen i hela sitt liv. I Eda kommun i 
Värmland, bara en kilometer från gränsen till Norge, 
äger han en skogsfastighet på cirka 300 hektar.

– Jag är uppvuxen med skogsbruket och det var helt 
naturligt att det var det jag skulle jobba med. Den här 
fastigheten har varit i min familj i 350 år. Jag tog över 
efter min far och en faster för drygt 20 år sedan och 
är tionde generationen som brukar den här marken, 
berättar Lorentz Saethern, som bor på en gård med 
tillhörande skog på den norska sidan av gränsen.

ATT VARA SKOGSÄGARE ser han som ett stort ansvar. 
Det gäller att förvalta skogen väl för att i sin tur 

kunna lämna över den till nästa generation. 
– Det är ett helt annat fokus på att skydda marken 

i dag än för 20 år sedan. Vid slutavverkning är det 
till exempel lätt att få utlakning av kvicksilver och 
när skadan redan är skedd är det inte mycket att 
göra, men den går att undvika, säger han.

SKOGSMARKEN I EDA består till nästan 90 procent av 
barrskog och tillväxten ligger på sex till sju kubik-
meter per hektar.

– Det är bördiga marker som lämpar sig väldigt 
bra för gran, men vi försöker få in lite lövskog 
också, för att göra skogen mer stormtålig, berättar 
Lorentz Saethern.

FÖR 15 ÅR sedan tecknade han ett förvaltnings-
avtal med Skogssällskapet. Som enmansföretagare 
 betyder det mycket att ha någon att vända sig till.

– När jag växte upp hade vi många anställda i 
skogen, i dag är det bara jag själv. Därför är det väl-
digt värdefullt att kunna anlita en oberoende aktör 
som Skogssällskapet. Samarbetet har gjort att jag 
har utvecklats som skogsägare, fått ny kunskap och 
dessutom trevliga kollegor. 

NÄR DET ÄR dags för avverkning gör Lorentz 
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Lorentz Saethern 
 
Ålder: 61 år.
Bor: Gården Skogtun i Magnor, 
Norge.
Gör: Jägmästare och skogsägare.
Familj: Gift och har två söner.
Bäst med att vara skogsägare: 
Att få förvalta och vara en del av 
naturen samtidigt som du skapar 
något du kan leva av.
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 Saethern först en grovplanering. Två gånger om 
året träffar han sin skogsförvaltare Fredrik Glänfält 
för en genomgång.

REDAN FÖR TVÅ år sedan började Lorentz Saethern 
planera för en slutavverkning på cirka sju hektar 
på sin fastighet, men först nu i vinter kunde den 
genomföras. Pandemin kom emellan, men också de 
korta vintrarna. 

– Det har varit väldigt blött, vilket gör att vi är 
beroende av att köra när det är tjäle i marken. Det 
har gjort att vi har fått skjuta på avverkningen, 
berättar han. 

ATT TA HÄNSYN till marken är viktigt redan på plane-
ringsstadiet och med dagens digitala hjälpmedel går 

det att skapa sig en bra bild av hur avverkningen ska 
gå till innan man kommer ut i skogen.

– Jag har full digital tillgång till min skogsbruks-
plan, det är ett väldigt bra verktyg. Jag kan studera 
markfuktighetskartor och göra beståndsindelningar 
direkt på telefonen. Det ger ett bättre underlag för 
att fatta riktiga beslut, säger Lorentz, men  betonar 
att man inte kan förlita sig helt på de digitala hjälp-
medlen. 

– Du måste ut i skog och mark också. Den 
 viktigaste utrustningen för att driva skogsbruk är 
fortfarande ett par bra kängor.

LORENTZ SAETHERN BERÄTTAR att det är en entrepre-
nör som utför avverkningen för Skogssällskapet, 
Team Jord & Skog från Kristinehamn. 

” Det är ett helt annat fokus på att skydda marken i dag än för 
20 år sedan. Vid slutavverkning är det till exempel lätt att få 
utlakning av kvicksilver och när skadan redan är skedd är 
det inte mycket att göra, men den går att undvika.”

Lorentz Saethern



– Jag är väldigt imponerad över maskinförarens 
arbete. Han tar stor hänsyn och är väldigt kunnig. 
Det är en trygghet som skogsägare att veta att det 
blir gjort på rätt sätt, säger han.

FÖR ÄVEN OM avverkningen är noggrant planerad, så 
hänger mycket på den som sitter i maskinen.

– Skördarföraren skaffar sig alltid en överblick 
och ser var de känsliga partierna finns innan 
avverkningen påbörjas. Vi delar upp trakten i olika 
områden, tittar var vi behöver risa och var det är 
bättre bärighet och vi i stället kan ta ut grenar och 
toppar, berättar Micael Larsson på Team Jord & 
Skog.  

DE DIGITALA KARTORNA är ett viktigt hjälpmedel även 
på plats ute i skogen, berättar Micael Larsson.

– När trakten planeras används en padda för att 
pricka in var vi behöver ta olika naturhänsyn, var 
det finns fornminnen och om det är någon bäck 
vi behöver broa oss över. Om markerna är fuktiga 
 tittar vi på var bärigheten är bäst. När maskin-
förarna sedan sitter i skördaren eller skotaren får 
de upp kartan i datorn och kan gå in och kolla på de 
olika kartskikten, säger han.

ATT UNDVIKA KÖRSKADOR, spårbildningar och föro-
rening av vattnet är en viktig del i entreprenörens 
uppdrag. Team Jord & Skog har speciella blötmarks-

grupper med maskiner som har 
extra breda däck och bärande 
band, anpassade för att köra på 
känsliga marker. Stock mattor 
och sprängmattor är andra 
hjälpmedel, som man tar till för 
att förstärka där marken har 
dålig bärighet.

– Vi måste ha kunskap om det 
här för att göra ett bra jobb. I 
höstas gick alla våra maskin förare 
som kör för Skogssällskapet en 
markskoningsutbildning, som 
både omfattade praktiska exem-
pel ute i fält och en teoretisk del, 
berättar Micael Larsson.

SKOGSÄGAREN LORENTZ SAETHERN 
är övertygad om att de digitala 
hjälpmedlen kommer fortsätta 
att utvecklas och spela en viktig 
roll inom skogsbruket. 

– De gör att kunskap blir mer 
tillgänglig. I dag har man telefo-
nen med sig överallt, är det något 
man funderar på så är det bara 
att slå upp det. Det är ett viktigt 
verktyg, nästan lika viktigt som 
stämplingsyxan var förr. 
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Tips – så skonar  
du marken 
 

   Planera avverkningen när det 
är barmark.

   En digital markfuktighetskarta 
är ett bra hjälpmedel både vid 
planering och drivning. Den 
visar hur nära markytan grund-
vattennivån ligger, vilket gör 
det enklare att undvika fuktiga 
och blöta partier på trakten. 
Forskning visar att 60–70 
 procent av alla körskador 
 uppstår i fuktiga områden.

   Planera så att basvägarna ham-
nar på mark med hög bärighet. 

   Ett alternativ kan vara att 
använda så kallade ”spökstråk” 
på blötare partier. På dem kör 
enbart skördaren och lyfter 
fram virket till stråk där den 
tyngre skotaren kan köra.

   Förstärk blöta partier, risa och 
bygg broar vid överfarter och 
använd hjälpmedel som porta-
bla stockmattor vid behov.

   Idag finns särskilt skonsamma 
maskiner med breda  bärande 
band, som lämpar sig för 
 känsliga marker.

SKOGSVÄRDEN 1–2022
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REDAKTÖR: Malin Letser  VAD VILL DU VETA MER OM?  Mejla redaktionen@skogssallskapet.se

Skogsägarskolan

Att från sin egen mark utvinna material för att använda 
till vägar eller hus är både praktiskt och helt gratis. Men 
hur funkar det egentligen – var får man gräva, hur stor 
mängd får man ta och för vilket syfte? Skogssällskapets 
konsultchef Christina Nyström förklarar vad som gäller 
för husbehovstäkter.
Text: Therese Johansson  Foto: Shutterstock

 VAD INNEBÄR EN HUSBEHOVSTÄKT?
– Det är när du tar ut någon form av 

material ur marken, till exempel naturgrus, 
bergmaterial eller torv, och använder det 
för eget behov inom den egna fastigheten. 
Det kan till exempel vara material till vägar, 
antingen underhåll eller anläggning av en ny 
väg, eller till någon typ av bygge. 

 HUR GÅR MAN TILL VÄGA OM MAN VILL 
ÖPPNA EN TÄKT?

– Först och främst ska du fundera på 
vilket material du behöver och ta reda på 
vadsomfinnsimarkenpådinfastighet.
Beräkna också ungefär hur mycket material 
du behöver ta ut. Nästa steg är att säker-
ställa att du får gå vidare med dina planer. 
Tillsynsmyndigheten för husbehovstäkter är 
normalt kommunen, men det kan i vissa fall 
vara länsstyrelsen. Ett grundtips är att alltid 
börja med att kontakta kommunen. Fråga 
hellre en gång för mycket än för lite, sätt dig 
in i reglerna tidigt i processen och kontakta 
en fastighetskonsult om du vill ha mer stöd 
och hjälp. Till exempel erbjuder vi på Skogs-
sällskapet sådana tjänster.

 VILKA REGLER BEHÖVER MAN SOM 
MARKÄGARE HA KOLL PÅ?

– Husbehovstäkter kan antingen vara 

Så funkar det med  
husbehovstäkter

SKOGSVÄRDEN 1–2022

 tillstånds- eller anmälningspliktiga  beroende 
på vilket material som avses brytas och 
i vilken mängd. Naturgrus och berg är 
anmälningspliktigt till tillsynsmyndighet om 
man tar ut mer än 10 000 ton. Samma gäller 
för torv om verksamhetsområdet är större 
än 5 hektar eller mer än 50 000 kubikmeter 
torv. Du får påbörja verksamheten tidigast 6 
veckor efter att anmälan har gjorts, om inte 
tillsynsmyndigheten bestäm-
mer något annat.

Planerar du uttag som är 
ännu större – bergtäkter större 
än 25 hektar och torvtäkter 
större än 150 hektar – måste du 
söka tillstånd  hos länsstyrelsen.

 SÅ OM MAN UNDERSTIGER 
DESSA GRÄNSVÄRDEN ÄR DET 
FRITT FRAM?

– Ja, i princip, men dubbelkolla alltid med 
tillsynsmyndigheten ändå. Det kan nämligen 
vara så att det är ett känsligt område och då 
kandetfinnaslokalarestriktioner.Hus
behovstäkter kan även innebära en väsentlig 
ändring av naturmiljön och då ska samråd ske 
med länsstyrelsen så att man inte bryter mot 
miljöbalken. När du skickar in din anmälan om 
samråd får du vänta i 6 veckor. Har du inte hört 
något efter det är det grönt ljus att sätta igång.

 FINNS DET NÅGRA FALLGROPAR ATT 
AKTA SIG FÖR?

– En viktig sak att komma ihåg är att bara 
använda täkten för eget behov på den egna 
fastigheten. Det får aldrig ske för kommer-
siellt bruk, även om du har verksamhet på 
den egna fastigheten. Till exempel, har du ett 
cementgjuteri på gården får du inte använda 
material från din egen täkt till detta. En annan 

fallgrop är om du går ihop med 
grannarna för att anlägga en ny 
väg och vill använda material 
från din egen täkt. Då får du 
bara använda den mängden 
grus som motsvarar din andel 
i vägen – du får alltså inte ta ut 
hundra procent av gruset som 
används.

 BEHÖVER MARKEN ÅTERSTÄLLAS NÄR 
MAN ÄR KLAR MED SIN HUSBEHOVSTÄKT?

– När du söker tillstånd för stora täkter 
finnsdetkravpååterställande,ochdåärdet
vanligast att man vattenfyller täkten. Men 
för mindre täkter behöver du inte göra något 
om du inte vill. Har du grävt efter material 
blir det ofta en naturlig vattensamling med 
en miljö som kan gynna vissa djur och 
växter – och det i sig kan ju ha ett värde för 
naturmiljön.

Christina Nyström.
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Anmälan för husbehovstäkter 
 
ANMÄLNINGSPLIKT till tillsynsmyndighet (vanligtvis 
 kommunen) gäller om det handlar om en täkt för mark-
innehavarens husbehov av 

  naturgrus och den totala uttagna mängden är mer än  
10 000 ton

 berg och den totala uttagna mängden är mer än 10 000 ton
  torv och verksamhetsområdet är större än fem hektar, eller 
uttaget är större än totalt 50 000 kubikmeter.

 

Tillstånd för husbehovstäkter 
 
TILLSTÅNDSPLIKT till länsstyrelsen för husbehovstäkter  
gäller om det handlar om 

 bergtäkter större än 25 hektar
 torvtäkter större än 150 hektar.

 

Samråd med länsstyrelsen
 

  Om uttaget kan påverka naturmiljön krävs samråd med 
 länsstyrelsen – oavsett mängd och storlek på din hus-
behovstäkt.

SKOGSVÄRDEN 1–2022
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Ska du öppna en 
hus behovstäkt? 
Här är checklistan  
du behöver.

     Ta reda på vilket material du 
behöver och hur mycket.

     Undersök vad som finns på 
din mark.

     Kontakta tillsynsmyndighet 
(vanligen kommunen) tidigt 
i processen – fråga hellre en 
gång för mycket än för lite.

     Gör en anmälan till tillsyns-
myndighet om du tar ut mer 
än 10 000 ton naturgrus eller 
berg, eller mer än 50 000 
kubikmeter torv.

     För mycket stora uttag krävs 
tillstånd från länsstyrelsen  
– se faktaruta.

     Om uttaget kan påverka 
 naturmiljön krävs samråd 
med länsstyrelsen, oavsett 
mängd och storlek på täkt. 

     Läs på om regler, fråga din 
kommun och ta hjälp av 
en fastighetskonsult om 
du känner dig osäker kring 
processen.
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rån många nationer hörs en lättnadens suck nu när restrik-
tionerna slopas, och längtan efter en enklare vardag är stark 
hos de flesta. Samtidigt ser vid med förfäran hur snabbt det 
säkerhetspolitiska läget i Europa kunde ändras, när Ryssland 
bestämde sig för att invadera Ukraina.

KRIGET I  UKRAINA kommer att få konsekvenser för världsekonomin, hur stora 
återstår att se. Blir det börsfall, kommer vi att se räntehöjningar på sikt som 
en konsekvens av inflationen (även om prognosen just nu är att reporäntan 
ligger still till andra halvan av 2024), och hur påverkar de allt högre energi-
priserna transporter, industri och hushållens konsumtion?

INOM SKOGSBRUKET ÄR starten på året alltid utmanande, med risk för 
kraftiga vindar och drivningsförhållanden i skogen som pendlar rejält. I 
skrivande stund har det lyckligtvis inte varit några större stormar eller andra 
naturkatastrofer. Stormen Malik blåste ordentligt även om den inte lämnade 
efter sig några omfattande skador, men givetvis en hel del vindfällen. Dessa är 
viktiga att inventera och upparbeta för att bromsa och förebygga angrepp av 
granbarkborren, som definitivt inte kan räknas ut än. 

DE HÖGA ENERGIPRISERNA och efterfrågan på både bränsleved och massaved 
har skapat möjlighet att balansera de tidigare så höga lagernivåerna, som i 
vissa fall varit en begränsande faktor för den skogliga produktionen. Nu finns 
möjlighet att komma ikapp med de gallringar som på många håll skjutits på 
framtiden, bland annat på grund av barkborreangreppen.

Ur Skogssällskapets perspektiv har vi nu en hög aktivitet i skogen där vi 
varvar traditionellt skogsbruk med att utforska nya metoder som exempelvis 
schackrutehuggning i Umeå, en del i att bedriva ett mer varierat skogsbruk. 

En utmaning som många lyfter är de ökade kostnaderna på bland annat 
drivmedel. I början av pandemin var drivmedelspriset lägre, men har nu 
ökat bland annat på grund av de nya ökade kraven kopplade till reduktions-
plikten, som innebär att det blandas in biodrivmedel i bränslet för att sänka 
 koldioxidutsläppen. Eftersom priset på biodrivmedel har stigit kraftigt ökar 
kostnaden rejält för dieseln som är viktig för logistiken i skogssektorn. Nu  
ser vi dessutom att priset på råolja stiger ytterligare, som en effekt av kriget  
i Ukraina.

Sågverken och massabruken, med sina starka resultat från 2021 i  bagaget, 
ser ljust på 2022 och gasar på med produktionen. Det finns således inga 
direkta moln på den totala skogsindustrihimlen, men allt fokus ligger i 
 skrivande stund på hur kriget i Ukraina kommer att påverka världsläget.  

F
Från restriktion till  
full produktion

”Nu finns 
 möjlighet att 
komma ikapp 
med de gall
ringar som på 
många håll 
skjutits på 
framtiden.”
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Virkeskrönika
Pontus Larsson, produktions- och virkeschef på Skogssällskapet



Välkommen till 
en grönare banken grönare 
Skogen är en värdefull resurs som råvara för virke, 
papper och energi. Men den är också viktig för miljön, 
våra fritidsaktiviteter och den biologiska mångfalden. 
Skogens olika roller gör att skötseln och förvaltningen
kan vara en utmaning för dig som ägare.

Våra experter inom skog, ekonomi och juridik 
finns här när du behöver oss. Vi hjälper dig med 
investeringar, generationsskiften och andra frågor 
som är viktiga för dig, din familj och ditt företag.

Hör gärna av dig så går vi tillsammans igenom hur vi 
som bank kan hjälpa dig framåt. Du når Joakim Larsson, 
ansvarig för skog och lantbruk, på telefon 070-739 10 87 
eller joakim.larsson@seb.se
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Vi hjälper dig att utveckla din skogs fastighet. 
Med oss som skogsförvaltare blir det enklare 
och mer lönsamt att äga skog.

Ett enklare och  
rikare skogsägande

Vill du att vi  
kontaktar dig?
skogssallskapet.se/

bli-kontaktad

Returadress
Skogssällskapet 
Ulls väg 29 A  
756 51 Uppsala

Avsändare
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg


