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Skogsvärden

Mer löv i 
landskapet 
Vi lyfter lövträdens potential att bidra till riskspridning, ökad mångfald  

och ekonomisk lönsamhet. I Ludvika kommun har man valt att föryngra  
med lärk och björk, berättar skogsförvaltarna Bert Pilo och Rickard Undevik.
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HÖSTEN ÄR MIN favorittid i skogen. Myggen drar sig undan, kantareller och lingon 
lyser färgglada i mossan. Bokskogen på min skogsfastighet i Småland börjar snart 
skifta färg. Björkarna blir gula och asparnas trädkronor växlar över från grönt till 
gult, orange och rött. 

På hösten syns det tydligt hur mycket lövträd det finns kring bebyggelse 
och i våra tätortsnära skogar. Men totalt i Sverige är inte ens vart femte träd 
ett lövträd. Att det är så har sina förklaringar – Sveriges läge i det boreala 
barrskogsbältet i kombination med en historia av att missgynna lövträd till 
förmån för barrträd. 

Nu är det dags för förändring. Vi har börjat – och behöver framöver – prata 
mycket mer om lövträd i Sverige. 

NÄR JAG OCH min familj köpte vår skogsfastighet i Småland var det just 
bokskogen, som är avsatt som NO (Naturvård Orörd), som vi fastnade extra 
mycket för. För mig som kommer från Värmland är det exotiskt med dess 
neongröna färger på våren, den täta mattan av boklöv på marken och de starka 
färgerna på hösten. 

Att lövträd är viktiga för den biologiska mångfalden och för skogens 
upplevelsevärden vet vi sedan länge. Men lövträden behövs också för att öka 
skogens motståndskraft. Brand, storm och insektsangrepp – där står sig en 
homogen barrskog slätt jämfört med en blandskog. Idag pratar vi alltmer om 
vikten av att sprida riskerna för att skogen ska klara framtida klimatförändringar, 
mer extrema väderväxlingar och nya skadegörare. 

Lövträden behövs med andra ord som en naturlig inblandning i våra 
produktionsbestånd. Här är utmaningen att hitta skötselmetoder och avsättning 
för virket som ger en effektiv och lönsam produktion av råvara, så att vi som 
äger skogen faktiskt får betalt för virket också när bestånden i framtiden blir mer 
heterogena. Forskningen jobbar nu jobbar aktivt med att se hur hela kedjan – från 
beståndsanläggning till avverkning och vidare till industrin – kan utvecklas med 
större fokus på lövträd.

LÖVTRÄDEN ÄR, OCH kommer att vara, i ropet för lång tid framöver. Så ta dig 
gärna en funderare på hur du skulle vilja utveckla din skogsfastighet ur ett 
lövperspektiv. Och tveka inte att fråga din närmaste skogsförvaltare om goda råd, 
vi hjälper dig gärna på vägen!

När det här skrivs är valresultatet precis färdigt och det ser ut som att vi får en ny 
regering i Sverige. Samtidigt pågår hårda diskussioner inom EU när det gäller skog 
och skogsbruk. För tillfället är det biobränslen som är i fokus och frågan om dessa 
ska klassas som förnybara eller inte. Att använda rester från skogen som värme och 
energi är viktigare än någonsin i energikrisens Europa. Jag hoppas innerligt att den 
regering som sätts att leda landet visar stor tydlighet gentemot EU i dessa frågor. 

Lövträden kommer vara 
i ropet länge
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04–05. AKTUELLT
20 miljoner i årets utlysning, 
slutexkursion för forsknings
programmet FRAS och förtydli
ganden i artskyddsförordningen 
– vi sammanfattar det senaste 
från skogssfären.

07. ALLA PRATAR OM...
Att bygga flerbostadshus i trä  
– en trend som växer snabbt. 

08. FORSKNING
Maria Greger berättar om sin 
forskning som visar att ask
återföring kan vara ett bra sätt 
att tillföra kisel till tall och 
granplantor.

09–23. TEMA: LÖVSKOG
Vi fördjupar oss i lövträdens 
 potential att bidra till risksprid
ning, ökad biologisk mångfald 
och ekonomisk lönsamhet. Vi 
tittar även närmare på deras 
unika virkesegenskaper. 

24–25. SKOGSÄGARSKOLAN
Skogssällskapets Carl Henrik 
Ahlbäck reder ut hur skogs
försäkringar fungerar och vad 
som kan vara bra att tänka på 
när du ska teckna en försäkring. 

26. VIRKESKRÖNIKAN
Skogssällskapets produktions 
och virkeschef Pontus Larsson 
ger sin syn på lövets framtid 
inom den svenska virkes
marknaden. 

– Det är viktigt att öka variationen i skogen och tänka på att klimatanpassa föryngringar, säger Skogssällskapets skogsförvaltare i Ludvika 
 kommun, Rickard Undevik. FOTO: HENRIK HANSSON
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”Vi var intresserade av 
att se hur mycket kisel 
växten kan ta upp från 
askan samt hur mycket 
kisel växten behöver 
för att ha ett skydd mot 
snytbaggeangrepp.”
Maria Greger, sid 8
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FOTO: NIKLAS BJÖRLING
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Aktuellt

FRAS HAR VARIT ett forskningsprogram 
som syftat till att utveckla skogsskötseln 
i södra Sverige och hitta sätt att anpassa 
skogs skötseln till dagens och framtidens 
behov och förutsättningar.  Skogssällskapet 
har  varit en av huvudfinansiärerna bakom 
 programmet, som totalt har bestått av sex 
olika doktorandprojekt. 

– En viktig del i det här programmet har 
varit att se över hur vi kan jobba mer med 
tall i södra Sverige, där allt fler har valt att 
föryngra med gran de senaste åren. All forsk
ning har bedrivits av de här doktoranderna 
och jag är imponerad av deras arbete, säger 
Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på 
Skogssällskapet. 

Slutexkursion för FRAS
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Förtydligande i art
skyddsförordningen: 

16 JUNI MEDDELADE regeringen en 
förändring av artskyddsförordningen. 
Enligt tidigare tolkning får man inte 
störa vilda fåglar under häcknings 
och uppfödningsperioden. Men 
från 1 oktober har formuleringen 
justerats så att det blir tydligt att 
förbudet framför allt gäller hotade 
arter. Störningar som inte påverkar 
en fågelarts möjlighet att bibehålla, 
eller återupprätta, en livskraftig 
population ska inte längre omfattas 
av förbudet. 

ANSVARIGA FÖR FRAS har varit Institutio
nen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU, 
Institutionen för skog 
och träteknik vid Linné
universitetet i Växjö  
samt Skogforsk. Den  
15 september arrangera
des en slutexkursion för 
programmet vid Tagels 
gård i Småland där flera av 
doktoranderna presen
terade sina slutresultat. 
Karin Fällman Lillqvist var på plats och ledde 
en  slutdiskussion mellan doktoranderna. 

– Det var en lyckad dag med många 
 intressanta samtal, säger Karin.

K ARIN FÄLLMAN  
LILLQVIST.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Mikolaj Lula är en av de sex doktorander som medverkat i forskningsprogrammet FRAS.  
FOTO: K ARIN FÄLLMAN LILLQVIST
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Över 20 miljoner i årets 
 utlysning

Så stor andel av ungskogarna på magra marker i 
Götaland består av tallföryngringar i årets mätning. 
Det är att jämföra med 2016 års mätning då samma 
siffra var 28 %. Källa: Skogsstyrelsen. 56 % 
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– VI SAMARBETAR MED närstående stiftel
ser när vi kommunicerar vår utlysning, och 
så här mycket har vi aldrig utlyst tillsam
mans tidigare. Det känns väldigt roligt, 
säger hon. 

ALL A FORSK ARE SOM tillhör universitet, 
högskolor, forskningsinstitut eller läro
säten i Sverige och Finland har möjlighet 
att ansöka om medel. 

– De senaste åren har vi öppnat för finska 
sökanden också, och vi har varit tydliga 
med att vi gärna ser flera samarbets projekt 
mellan olika institutioner. Vi tror att det 
finns mycket att hämta genom att utbyta 
erfarenheter mellan olika forsknings
institutioner, både inom Sverige och 
mellan Sverige och Finland, säger Karin 
Fällman Lillqvist. 

ALL INFORMATION OM  ansöknings 
processen finns på Skogssällskapets 
 hemsida. Sista ansökningsdatum i Skogs
sällskapets  utlysning är 17 oktober 2022.  
För de när stående stiftelserna är sista 
ansökningsdag 15 november.

Den femte september öppnade Skogssällskapet sin årliga utlysning av forsknings
medel. Utlysningen riktar sig till forskare inom naturvård och skogshushållning,  
men det finns även möjlighet att ansöka om medel till kommunikations projekt. 
 Skogssällskapet delar ut 20  miljoner kronor, och tillsammans med närstående stiftel
ser delas totalt 23,4  miljoner kronor ut till skoglig forskning, berättar Skogssällskapets 
 hållbarhetschef, Karin Fällman Lillqvist. 
Text: Malin Letser

Julia Jansson, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, samlar in betade kvistar från tall. Genom att DNA-analysera salivresterna 
kunde man se att 97 % av skadorna i tallskogen orsakats av älgar. FOTO: GUSTAV FÄLT/SLU
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Du gör skillnad
Hållbart jord- och skogsbruk är grunden för allas vår gemensamma framtid. 
I det arbetet gör du skillnad.

Hos oss möter du människor som förstår skog och lantbruk. 
Våra lokala kontor har lång erfarenhet av att bistå med kvalificerad ekonomisk 
rådgivning och andra frågor som rör din verksamhet. Och du får dessutom 
tillgång till hela vår samlade expertis inom skog och lantbruk. 

Prenumerera gärna på vår tidning Tillväxt och vårt nyhetsbrev utan kostnad. 
Mer information finns på handelsbanken.se/skogochlantbruk

Annons_Handelsbanken_210x270.indd   1 2022-05-09   13:46:55
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Att bygga i trä

SVERIGES TRÄBYGGNADSKANSLI jobbar för att öka 
produktionen av flerbostadshus i trä. Verksam-
heten är ett samarbete mellan Svenskt Trä, som 
är en del av Skogsindustrierna, och Trä- och 
Möbelföretagen, TMF. Susanne Rudenstam är 
kanslichef och har under lång tid följt utveckling-
en inom träbyggnad i omvärlden. 

 
Hur märker ni av den växande trenden att 
bygga industriellt i trä i Sverige? 

– Idag står träbyggandet för ungefär tio pro-
cent av alla nybyggnationer av flerbostadshus i 
Sverige. Trenden är oerhört positiv och industrin 
har investerat mycket de senaste fem åren. Vi har 
förberett oss och utvecklat system, kompetens 
och teknik som nu är spridd genom hela värde-
kedjan, inte minst bland beställare.

Hur står sig Sverige i förhållande till 
andra länder när det gäller att bygga 
industriellt i trä? 

– Den frågan är dubbel, å ena sidan kan 
vi konstatera att länder som Österrike 
och Stor britannien har byggt fler stora 
och höga hus i trä, och även Norge och 
Finland. Men nu börjar vi komma i kapp. 
Och tittar man i stället på utvecklingen 
av industriellt byggande, med processen i fokus, 
har vi en världsledande position. Där vänder sig 
hela världen hit och vill veta hur vi gör.

Vilka är fördelarna med att bygga i trä? 
– Som material är trä det enda förnybara bygg-

materialet som används i stor skala. Men för att 
prata om själva byggprocessen är trä ett lätt och 
starkt material, vilket gör att byggnadsdelar går 
att prefabricera och sedan köra ut till byggplat-
sen. Sedan är trä ett torrt material vilket innebär 
att det går att använda på en gång, man behöver 
ingen uttorkningstid. Det gör att man får snabb-
are byggprocesser, det blir en snabbare ”return 
on investment”, vilket är bra i tider av finansiell 
osäkerhet. Sedan ska man inte förringa alla mjuka 
värden och hälsoaspekter. Att bygga i trä innebär 
hälsosamma och trevliga miljöer.

Vilka är utmaningarna med att bygga hus i trä? 
– Rent tekniskt finns inga större  utmaningar. 

Men för dem som har lärt sig att arbeta med 
betong ligger utmaningen i att förändra vanor. 
Personer som är verksamma i byggsektorn, inte 
minst chefer och beslutsfattare, har inte lärt sig 
trä ännu, så att ta till sig nya metoder och system 
är den stora utmaningen. Vad gäller tekniska 
frågor finns det en sak som alltid kommer upp – 
nämligen att trä brinner. Visst, trä är ett bränn-
bart material, men det finns lösningar. Utma-
ningen ligger i att sprida kunskapen lika snabbt 
som intresset växer. 

Hur tror du att utvecklingen kommer att på-
verka skogsägare framåt?

– Det är svårt att svara på, för det är fortfaran-
de en väldigt liten del av det som sågas som går 
till byggsektorn. Men överlag tror jag att skogen 
kommer användas mer som en resurs framåt. 
Intresset för trä som material ökar generellt, även 
lövbaserade trämaterial kommer in i inredningen 
mer och mer. Fasadmaterial finns det ett stort in-
tresse för också. Det viktigaste för skogsägare är 
nog att vara medvetna om att man är en del av ett 

hållbart system och att den skog vi bru-
kar verkligen är hållbar hela vägen. Hela 
sektorn skärskådas nu och det finns ett 
stort informationsbehov kring hur den 
brukade skogen bidrar till hållbarhet. 

Vad tror du om framtiden? 
– Marknadsandelen kommer att öka 

och redan 2030 kommer vi att bygga 
de flesta av våra fler familjshus i trä. Jag 

ser två olika spår som kommer att göra det allt 
enklare och vanligare att bygga i trä. Det ena är 
att vi ritar och designar hus som går att plocka 
isär och återanvända. Det andra spåret är att vi 
bygger i den redan byggda miljön. Vi kommer inte 
att riva hus på samma sätt som tidigare. Bra hus 
med betongstommar, som miljonprogrammen, 
ska man inte riva, utan bygga om. Vi ska använda 
det redan byggda som en resurs, här finns goda 
exempel. Klimatfrågan är en stark drivkraft och 
det finns inget snabbare sätt att påverka utveck-
lingen än att bygga mer i trä och mindre i betong 
och på så sätt växla spår till ett mer klimateffek-
tivt byggande. 

Det är både ekonomiskt och bra för 
klimatet–attbyggaflerbostadshusiträ
är en trend som växer snabbt. Susanne 
Rudenstam, chef på Sveriges träbyggnads-
kansli, ser med förhoppning på framtiden 
inom träbyggsektorn.

Text: Malin Letser  Foto: Press

Susanne  
Rudenstam.
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MARIA GREGER ÄR DOCENT och forskare vid 
Institutionen för ekologi, miljö och botanik 
på Stockholms universitet. Under somma-
ren avslutade hon ett forskningsprojekt där 
man tittat närmare på hur skogsplantor 
kan ta upp kisel från aska – detta då kisel 
är ett ämne som har flera positiva effekter 
på växter. 

– Plantan växer bättre och kan ta upp an-
dra näringsämnen bättre. Den får ett bättre 
skydd mot insektsangrepp, växtsjukdomar, 
höga salt- och föroreningshalter och blir 
mer motståndskraftig mot torka, säger hon. 

KISEL ÄR ETT vanligt ämne i marken men 
mycket är hårt bundet i jordpartiklarna och 
vittringsprocessen är långsam. Det kisel 
som är tillgängligt kommer ofta från gamla 
växter som har tappat blad eller dött, och 
utgör ett kretslopp där kisel från döda väx-
ter återförs till jorden för nästa generation 
växter. Tidigare studier har visat att den an-
del kisel i jorden som växter kan ta upp och 
tillgo dogöra sig har minskat. En förklaring 
till detta är att man vid skogsavverkning 
skördar och tar bort trädet från platsen det 
vuxit på – därmed fraktar man alltså hela 
tiden bort växttill gängligt kisel. 

RESTERNA SOM UPPSTÅR vid skogsavverk-
ning förs ofta bort från skogen och används 
som biobränsle. Askåterföring innebär 
att man efter förbränning sprider askan 
i skogen och återför näringsämnen som 
till exempel kalcium, kalium, fosfor och 
kisel. Maria Greger och hennes kollegor har 
undersökt hur man kan använda askåter-

Bättre skydd mot insektsangrepp och växtsjukdomar, 
starkareplantorochökadfiberproduktion–depositiva
effekternaavkiseliskogenärmånga.Nyforskningsom
Skogssällskapetfinansieratvisarattaskåterföringkan
vara ett bra sätt att tillföra kisel till tall- och granplantor. 
Text: Elsa Sjögren 

Många positiva 
effekteravkisel
från aska

Maria Greger, docent och forskare vid Institutionen för  ekologi, miljö och 
botanik på Stockholms universitet. FOTO: NIKL AS BJÖRLING

föring för att öka kiselupptaget i tall- och 
granplantor.

– Vi var intresserade av att se hur mycket 
kisel växten kan ta upp från askan samt hur 
mycket kisel växten behöver för att ha ett 
skydd mot snytbaggeangrepp.

INOM SKOGSBRUKET ÄR ett generellt mått 
för askåterföring tre ton aska per hektar. 
Men studien visar att det räcker att tillsätta 
0,5–1 ton aska per hektar för att växten 
ska ta upp tillräckligt mycket kisel för att 
få ett skydd mot snytbaggeangrepp. När 
kiseln tas upp av ett träd hamnar mycket i 
de yttersta lagren på barken, det som snyt-
baggen tycker om att äta av.  

– Det blir inte så trevligt för snytbaggarna 
att äta från den barken, det gnisslar mellan 
tänderna. Dessutom bidrar kiseln till en 
minskning av substanser som attraherar in-
sekterna och en ökning av substanser som 
de inte tycker om, så kallade repellenter, 
säger Maria Greger. 

ETT ÖKAT KISELUPPTAG i växterna ger även 
andra effekter.

– Vi har sett en ökad fiberproduktion, en 
bättre biomassaproduktion och att tjockle-
ken på cellväggarna ökat till det dubbla. 

TIDIGARE FORSKNING HAR visat att en del 
tungmetaller koncentreras i askan och att 
man därför sett askåterföring till skogen 
som ett problem, menar Maria Greger. 
Men kiseln skyddar mot kadmium och 
gör att växternas upptag av den giftiga 
tungmetallen minskar. Kadmium och andra 

tungmetaller binds istället upp i jordpar-
tiklarna, och får svårare att frisättas till en 
form som kan tas upp av växten. Forskarna 
kan faktiskt inte se några negativa effekter 
med askåterföring.  

Om forsknings-
projektet
Projektet har haft som syfte 
att undersöka hur stor andel 
av  kiseln i askor som är växt-
tillgängligt och kan tas upp av 
gran och tall samt i vilken form 
det ackumuleras i plantan. 

Projektet, som finansierades av 
Skogssällskapet, påbörjades 2021 
och avslutades sommaren 2022.

Om askåterföring
Du behöver anmäla maskinell 
askåterförening till Skogsstyrel-
sen för samråd minst sex veckor 
i förväg. Innan askan sprids ska 
innehållet av näring och tungme-
taller testas. Det ska finnas till-
räckligt med näring i askan för att 
den ska göra nytta i skogen men 
den får inte ha för höga halter av 
tungmetaller. Läs mer om vad 
som gäller hos Skogsstyrelsen.  

Lövskog
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Tema:

Lövskog

FOTO: SHUTTERSTOCK

Intresset för lövskog ökar och allt tyder på att 
 trenden kommer att växa. Vi fördjupar oss i 
 lövträdens egenskaper och deras potential att  
bidra till såväl riskspridning som större biologisk 
mångfald och ekonomisk lönsamhet. 
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– EN BLANDSKOG MED inslag av björk skapar friskare 
och säkrare skogar, säger Kristian Kuokkanen. 

Ett förändrat klimat och stora problem med 
granbarkborren har gjort att allt fler skogsägare får 
upp ögonen för björk. Fördelarna som lyfts med att 
satsa på flera trädslag är att man sprider riskerna 
och  dukar undan smörgåsbordet för granbarkborren. 
Dessutom är en blandskog mer storm- och 
brand säker och mer gynnsam för den biolo-
giska mångfalden. Många upplever också en 
blandskog som trevligare att vistas i. 

MEN DET FINNS utmaningar med björkskogs-
skötsel – en av dem är att björk kräver en aktiv 
skötsel med tidiga insatser i röjningsarbetet 
och tätare mellan gallringarna. En annan utma-
ning är viltet, som gärna betar på björkarna. 

För att inspireras och få mer kunskap 
om björkskogsskötsel riktar vi blicken mot 
vårt grannland Finland som har en lång tra-
dition av att jobba med björk. Här finns även en väl 
etablerad industri med bra avkastning på björkvirket. 
Det berättar Skogs sällskapets skogsförvaltare i södra 
Finland, Kristian Kuokkanen. 

– En blandskog med björk är bra för att minska 
 risken för skador och möta ett varmare klimat, och 
här i Finland har vi en god avsättning för björken 
också, säger Kristian Kuokkanen.  

SÅ HUR SKA man tänka om man vill satsa på björk?  

Finland har en lång tradition av att plantera björk och 
 avsättningen för virket är god här. Kristian Kuokkanen,  
skogsförvaltare på Skogssällskapet i Finland, ger sina bästa  
tips på hur du bedriver en effektiv och lönsam björkskogsskötsel.   
Text: Malin Letser   Illustrationer: Shutterstock

”Björk ger friska 
och starka skogar”

En första sak som Kristian Kuokkanen poängterar är 
att låta björken växa upp naturligt på de platser där 
den trivs. 

– Björken sprider sig väldigt lätt, därför är det 
enkelt att få en naturlig blandskog med björk om du 
vill ha det, förklarar han.  

HÄR ÄR DET dock viktigt att tänka på att 
björken fungerar bra tillsammans med 
gran – däremot ska den inte växa i  samma 
bestånd som tall eftersom dessa är extra 
känsliga för beskuggning.

– Om du har ett bestånd med gran och får 
upp självföryngring av björk kan du låta dem 
växa tillsammans. Vid skötseln av ungskogen 
kan du då lämna varannan gran och varan-
nan björk. Om du  däremot har ett bestånd 
med tall så måste du bestämma dig för vad 
du vill ska växa – tallen eller björken? Björkar 
växer nämligen snabbare än tallar och då 

blir björktopparna högre vilket kan ta död på tallarna, 
förklarar Kristian. 

VID PLANTERING AV en ren björkskog är det viktigt att 
tänka på markberedning och årstid. Björken gillar 
frisk och fuktig mark och ska med fördel planteras 
under tidig vår. Därefter är det viktigt att röja ganska 
tidigt och att gallra med jämna mellanrum – detta då 
björken växer väldigt snabbt och behöver mycket sol-
ljus. En första röjning bör göras redan när plantorna 

Kristian  
Kuokkanen. 

FOTO: AINO  
KUOKK ANEN.
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” Björken är viktig för pH-balansen i 
marken också. I ett granbestånd som 
har vuxit under många år är  pH-värdet 
lågt, vilket innebär att marken  börjar 
försuras. Inslag av lövträd gör att 
 marken blir mer basisk och att för-
surningen därmed motverkas.”

är ett par meter höga och en första gallring ska göras 
när stammen har blivit dryga tio meter. 

– Sedan är det viktigt att gallra med jämna mellan-
rum, säger Kristian Kuokkanen.

EN AV DE stora utmaningarna med att plantera björk  
är att den är hårt ansatt av vilt.

Om det finns mycket älg, hjort och hare i ditt 
område är det därför viktigt att skydda plantorna. 
Kristian berättar att man i Finland främst använder 
sig av Trico, ett KRAV-godkänt medel som har en 
doft som avskräcker hjortdjur. 

 – Men om det finns väldigt mycket vilt på din fast-
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Färdig ungskogsvård i björkbestånd. FOTO: KRISTIAN KUOKK ANEN.
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ighet är det inte vettigt att plantera björk eller andra 
lövträd. Då kanske det ändå är bättre med gran. Där-
emot kan du låta naturligt föryngrad björk vara kvar 
och se hur den klarar sig, säger han och tillägger: 

– Björken är viktig för pH-balansen i marken också. 
I ett granbestånd som har vuxit under många år är 
pH-värdet lågt, vilket innebär att marken börjar för-
suras. Inslag av lövträd gör att marken blir mer basisk 
och att försurningen därmed motverkas, säger han.  

I FINLAND JOBBAR man sedan lång tid tillbaka med att 
stamkvista björken – detta då det finns en mycket god 
avsättning för kvistfria stockar. Men det är viktigt att 
göra arbetet på rätt sätt. Man bör inte ta bort friska 
kvistar, eftersom det kan ge en missfärgning in mot 
stammens kärna och sänka kvaliteten och därmed 
priset på virket.   

– Vi stamkvistar på vintern, och endast torra och 
döda kvistar, säger han. 

NÄR VI PRATAR om ekonomin i att satsa på björk ser 
förutsättningarna annorlunda ut i Finland jämfört 
med i Sverige. I Finland finns en god efterfrågan på 
björk, såväl för energi- och massaproduktion som för 
virkesproduktion. 

– När vi gör en första och andra gallring går virket 
till massafabriker och till bränsleved. Priset på ved 
är jättehögt nu när oljan är dyr, och till vintern ökar 
efterfrågan på björkved eftersom den är så bra för 
uppvärmning, säger Kristian. 

TILL SKILLNAD FRÅN i Sverige finns det även ett stort 
intresse för att förädla björkvirket i Finland – så 
avsättningen för fina björkstockar är god, berättar 
Kristian. 

– Vi har två stora björksågverk och två stora fanér-
fabriker. Det är också så att före den ryska invasionen 
av Ukraina fick vi mycket björk från Ryssland, men 
inte nu längre. Det innebär att efterfrågan på björk 
har ökat ytterligare och priset är bra, säger Kristian. 

Han har svårt att förstå varför vi i Sverige låter 
nästan all björk gå till massaindustrin.

– Jag var nyligen på besök i Sverige och såg att  
ni har fina björkbestånd med fina stammar, ändå  
går nästan allt till massaved. Jag försökte förstå 
varför, säger han. 

MYCKET TYDER ÄNDÅ på att trenden är på väg att 
vända även i Sverige, så kanske kommer avsättningen 
att förbättras även här. Och oavsett detta tillägger 
Kristian att det finns många andra fördelar med att 
föryngra med björk. 

– Nu när klimatet förändras och vi har stora 
problem med granbarkborre finns det många skäl att 
satsa på björk. Det ger friskare och säkrare skogar 
som står emot skador bättre. 

  BÖRJA ATT TITTA på om marken lämpar 
sig för björk. Grundregeln är att där det 
 växer gran är det också bra för björken.  
Om du har mark där det enbart finns tall  
så vet du att den inte passar för björk.

  OM DET FINNS mycket älg, hjort och hare 
måste du skydda plantorna och det finns 
olika metoder för det. Om det däremot finns 
väldigt mycket vilt i din skog är det inte 
lämpligt att plantera björk. Däremot kan det 
ändå vara bra att låta björken föryngra sig 
naturligt och skapa en blandskog. 

  KOM IHÅG ATT björken sprider sig lätt 
– därför är det enkelt att få en naturlig 
 blandskog med björk. Men var noga med 
röjning och gallring. 

Kristians 3 tips till dig 
som vill satsa på björk: 

”Jag var ny-
ligen på be-
sök i Sverige 
och såg att 
ni har fina 
björkbestånd 
med fina 
 stammar, 
ändå går  
nästan allt  
till massaved. 
Jag försökte 
förstå varför.”

 T
em

a:
 L

öv
sk

o
g 

12
   

  



SKOGSVÄRDEN 3–2022

  T
em

a: L
öv

sk
o

g 
13

     

– INTRESSET FÖR LÖVVIRKET är jättestort, 
men om vi på allvar vill ta det här vidare be-
hövs fler lövträsågverk och ett utökat sam-
arbete i värdekedjan, säger Björn Nordin. 

SVENSKT TRÄ ÄR en verksamhet inom 
Skogsindustrierna som jobbar för att 
bredda marknaden för – och öka värdet 
på – trä och träprodukter. Som chef för 
arkitektur och design jobbar Björn Nordin 
mot möbelproducenter och snickerier. 
Med en bakgrund som möbelsnickare har 
han god kunskap om hela värdekedjan 
inom möbelproduktion och vet att majori-
teten av det trä som används i Sverige idag 
är importerat från andra länder. 

– Det har länge varit exportfokus på 
bättre virke samtidigt som det finns ett 
jättestort intresse från möbelindustrin 
att använda mer lokalt trä, berättar Björn 
Nordin.

FÖR ATT ÄNDRA på det här har Svenskt Trä, 
tillsammans med Trä- och möbelföretagen, 
TMF, och Skogsindustrierna, arbetat för att 
ta fram en ny färdplan för svensk möbel- 
och inredningsbransch med syfte att öka 
andelen lokala biobaserade material.

– Vi tog det här initiativet för cirka fem 
år sedan och samordnade representanter i 
alla led, sågverk, arkitekter och designers. 
Det vi insåg var att det finns ett starkt 
intresse för att arbeta mer med det lokala 
träet men att värdekedjan inte riktigt finns 
på plats ännu, säger han. 

EN VIKTIG INSIKT under arbetet med färd-
planen har varit att det behövs ett större 
fokus på lövskog – och att samarbeta med 
lövträsågverk. Utmaningen som den ser ut 
idag är dock att de lövträsågverk som finns 

i Sverige är väldigt få och små vilket gör att 
det inte finns någon långsiktighet i det. 

– Intresset från möbelindustrin är 
starkt, men det är väldigt få arkitekter och 
designers som ens känner till att de här 
sågverken finns. Det blir en ond spiral som 
i sin tur skapar en bild av att det inte finns 
någon avsättning för lövsågtimmer, men 
det är inte hela sanningen, säger Björn 
Nordin. 

FÄRDPLANEN, SOM NU är färdig och som 
presenterades på Trä- och Teknikmässan 
den andra september, är tänkt att vara ett 

”Vi kommer att se mer och 
mer löv i Sverige”

Björn Nordin, chef för arkitektur och design på Svenskt Trä.  FOTO: PRESS

Intresset för löv har länge varit begränsat till massa industrin och till att handla om 
 biologisk mångfald och naturvärden, men nu börjar möbel och inredningsindustrin  
att få upp ögonen för löv. Björn Nordin, chef för arkitektur och design på Svenskt Trä, 
berättar om en ny färdplan för svensk möbel och inredningsindustri där lövvirket  
har en bärande roll. 
Text: Malin Letser

”Designers behöver 
åka till sågverken för 
att se hur de arbetar, 
och snickerier och 
producenter behöver 
gå ihop och prata med 
sågverk och skogs-
ägare innan de tar 
fram en produkt.”
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AGROBLEN FULLGÖDSELMEDEL – FULL EFFEKT PÅ PLANTAN I MINST TVÅ VÄXTSÄSONGER

 
 

Läs mer om Agroblen och försöksresultaten 
på www.interagroskog.se

Ge dina nyplanteringar bästa möjliga start!
Agroblen långtidsverkande fullgödsel ger plantan ett 
större rotsystem, högre tillväxt och betydligt bättre 
förutsättningar för etablering och ökad överlevnad.
Investera i framtiden – använd Agroblen! 

BESÖK OCKSÅ VÅR WEBBUTIK

första steg för att öka samarbetet i värde-
kedjan, och ett stort fokus ligger på just 
lövvirket och lövsågverken. 

– Svenskt Trä har inte haft lövträsågverk 
som medlemmar, vi har endast barrträ-
sågverk. Men nu vill vi få med och lyfta 
hela sågverksindustrin, berättar han. 

EN AV DELARNA i färdplanen handlar om 
att skapa en attitydförändring i branschen 
och förändra synen på hur träet kan se ut i 
design och möbler. Mycket handlar om att 
skapa insikter hos arkitekter och designers 
om att trä är naturligt, med kvistar och 
andra inslag som de kan använda som en 
möjlighet i designprocessen.

– En finsk björkskog är välskött och 
stamkvistad under tiden, det har vi inte 
gjort i samma utsträckning i Sverige. 
Men om vi kan förändra designen så att 
den kan anpassas till det naturliga kan 
vi använda det svenska lövvirket redan 
idag trots att det är lite mer brokigt och 
kvistigt, säger Björn Nordin. 

EN ANNAN VIKTIG del i färdplanen handlar 
om att skapa bättre samarbete och dialog 
mellan olika aktörer. 

– Vi behöver skapa rum för dialog, och 
då menar jag inte genom olika seminarier. 
Jag menar att vi behöver vara ute och mö-
tas. Designers behöver åka till sågverken 
för att se hur de arbetar, och snickerier 
och producenter behöver gå ihop och pra-
ta med sågverk och skogsägare innan de 
tar fram en produkt. Vi har tappat det här 
och har gått mer mot outsourcing. Men en 
stark trend nu efter pandemin är resho-
ring, alltså att ta tillbaka produktionen till 
det ursprungliga tillverkningslandet. Det 
här är en intressant trend som verkligen 
diskuteras mycket nu, säger Björn Nordin. 

BJÖRN NORDIN UNDERSTRYKER vikten 
av att även få med skogsägarna i de här 
 samtalen och i arbetet framåt. 

– Det är jätteviktigt att skogsägare är 
med i de här samtalen, hela värdekedjan 
måste vara med. Dels behöver vi prata kort-
siktigt om den skog vi har, dels behöver vi 
prata om hur vi kan och bör plantera skog 
för framtiden, säger han och fortsätter: 

– Vi ser mer och mer löv i de svens-
ka skogarna nu och att det också finns 
ett jättestarkt intresse för diversifierad 
skog med olika typer av trädslag. Jag är 

över tygad om att det här intresset bara 
kommer att stärkas i och med att biologisk 
mångfald får allt större vikt i Sverige och 
EU, säger Björn Nordin. 

EN VIKTIG FRÅGA för skogsägare är givetvis 
om det finns någon avsättning för löv i 
framtiden och här är Björn Nordin säker 
på sitt svar – ja! Men för att trenden ska 
fortsätta och skogsägare ska våga satsa 
mer på löv behövs fler lövsågverk. 

– Vill vi på allvar ta det här vidare be-
hövs fler sågverk och att vi tar tillvara på 
och utvecklar de sågverk som redan finns. 
Från skogsägarnas håll behöver man även 
se över distributionsvägarna för att få ut 
lövträden till sågverken. Alla måste göra 
sitt för att en förändring ska till, säger han. 

Vad är din framtidsspaning vad gäller löv? 
– Nu är jag såklart partisk i frågan, men 

jag tror starkt på att vi kommer se en mer 
diversifierad skog i framtiden. Vi kommer 
även att se mer planterad lövskog, för 
 högkvalitativt trä, som man redan har i 
Finland. Redan i skogen börjar anpass-
ningen för vilken typ av produkt eller 
segment som träden ska användas till. 



vad markägarna tycker. Ytterligare en del 
handlar om hur vi ska föryngra och sköta 
snabbväxande löv och hur man med enkla 
medel kan göra förbättringar av biodiver-

siteten i odlingar. Vi forskar på 
förädling och hur vi kan ta fram 
skogs odlingsmaterial som växer 
bättre och har bättre kvalitet. 
Trees For Me är dessutom ett 
kompetenscentrum. Vi har 
13 doktorander kopplade till 
projektet för att bygga kompe-
tens inför framtiden. Att odla 
lövträd i stor skala är en ny sak 

för skogsbruket, därför är kompetensupp-
byggnaden oerhört viktig. 

Hur tror du att de svenska skogarna 
kommer att se ut om 50 år?

– Jag tror och hoppas att vi kommer ha 
ett mycket mer varierat landskap med fler 
trädslag som brukas. Jag hoppas att vi har 
hittat metoder för att bruka de ädla lövträ-
den på större areal och längre norrut i 
Sverige. Klimatförändringarna är negativa 
ur de flesta aspekter, men de innebär att 
en del lövträd kan börja användas längre 

Problem med granbarkborre, 
viltskador och rotröta har bidragit 
tillattalltflerskogsägaretittarpå
alternativ till gran och tall. Urban 
Nilsson, professor vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU, berät-
tar om lövträdens framtid inom 
svenskt skogsbruk och forsk-
ningsprojektet Trees For Me. 

Text: Elsa Sjögren 

Urban Nilsson om forskningsprojektet Trees For Me:

Hur ser intresset ut för lövträd bland 
svenska skogsägare idag?

– Det finns ett stort intresse för lövträd 
och varje planta som produceras säljs. Det 
är främst björk men även ädla lövträd, 
som ek, som är populära. Intresset skulle 
vara ännu större om man kunde etablera 
lövträden utan att hägna. Viltskador är 
den stora utmaningen. 

Har det här stora intresset för lövträd 
alltid funnits?

– Nej, det har ökat under de 
senaste tio åren. Det har till viss 
del att göra med att man ser 
problem med barrträd, så som 
granbarkborre, stormskador, 
viltskador, svampskador och 
rotröta. Det är ingen som tänker 
att lövträd ska ersätta barrträden, 
de kommer alltid att ha en stor 
roll i framtiden. Däremot kan lövträd bli 
ett större komplement. Det ökade intresset 
kan till viss del även bero på att markägare 
vill ha mer varierade fastigheter. Man ska 
inte underskatta markägarens vilja att göra 
det fint omkring sig. Det är en lite större 
 utmaning att sköta löv jämfört med barr-
träd, något som också kan vara lockande.

På vilket sätt kan lövträd komplettera 
barrträd?

– Genom att plantera en viss mängd 
lövträd sprider man sina risker. Vi står 

norrut. En målsättning för Trees For Me 
är att björkplantor inom en tioårsperiod 
ska utgöra tio procent av det totala plant-
antalet i Sverige. Idag är motsvarande siffra 
en halv procent. Det skulle innebära en 
jätteökning av björk och stora skillnader i 
hur man väljer plantor. När vi skulle starta 
den del av forskningsprojektet som hand-
lar om björk ringde vi runt till intressenter 
och frågade om de ville stödja forskning-
en. Jag har aldrig varit med om något som 
varit så lättsålt – alla var entusiastiska. Det 
visar på intresset som finns för lövträd.

Hur kom det sig att du började forska 
på lövträd?

– Jag har tidigare forskat mycket på 
barrträd men ser behovet av alternativ. Vi 
behöver större variation i sättet att bruka 
skog i framtiden. När jag påbörjade min 
karriär på 80-talet var vi ganska säkra på 
att vädret de kommande tio åren skulle 
vara ungefär samma som det varit tidigare. 
Det är lätt att säga ”det vi gjorde igår 
kommer fungera i morgon”. Men så är 
det inte nu, det enda vi är säkra på är att 
förutsättningarna i framtiden kommer att 
vara helt annorlunda. Vi kan inte fortsätta 
i samma hjulspår utan måste hitta sätt att 
anpassa oss. 

Lövträd viktiga för 
framtidens skogsbruk 

inför en osäker framtid med klimatföränd-
ringar och vet inte vilket väder vi kommer 
att ha i framtiden. Då är det smart att inte 
bara satsa på ett kort. 

Du arbetar med forskningsprojektet 
Trees For Me som bland annat tittar på 
hur man storskaligt kan odla lövträd, 
berätta mer om det!

– Vi forskar på björk, asp, poppel och 
hybridasp. Vi har ett tvärvetenskapligt an-
greppssätt där vi bland annat tittar på vad 
man kan använda råvaran till, vad allmän-
heten tycker om lövträd i landskapet och 

Urban Nilsson.

Om forsknings-
projektet

TREES FOR ME är ett forsknings-
samarbete mellan SLU, Skogforsk 
och universiteten i Umeå, Uppsala 
och Luleå. Projektet är finansierat 
av Energi myndigheten och 50 
företag och organisationer, ett av 
dem är Skogssällskapet. 

”Genom att plantera 
en viss mängd lövträd 
 sprider man sina risker.”

  T
em

a: L
öv

sk
o

g 
15     

SKOGSVÄRDEN 3–2022



SKOGSVÄRDEN 3–2022

 T
em

a:
 L

öv
sk

o
g 

16
   

  

Riskminimering, biologisk mångfald och certifieringskrav – det finns många 
skäl till att öka andelen löv i skogen. AnnaLena Axelsson, forskare vid SLU, 
 berättar om hur skogslandskapet har förändrats det senaste seklet och vad du  
har att vinna på mera lövträd i din skog.
Text: Malin Letser

ANNA-LENA AXELSSON har under lång tid jobbat med 
skogshistoria och forskning kring hur det svenska 
skogslandskapet har förändrats över tid. Till största 
del har hennes forskning varit fokuserad på norra 
Sverige, men hon har även bedrivit en del forskning 
i södra Sverige. Tidigare har hon även jobbat med 
frågor som rör biologisk mångfald och naturvård vid 
Skogsstyrelsen. 

– Generellt kan sägas att om man har en skog med 
olika trädslag är den mer robust och rik på mångfald, 
men de senaste hundra åren har andelen lövträd 
minskat till förmån för barrträd, särskilt i södra 
Sverige. Det får konsekvenser när det händer något 
dramatiskt, säger Anna-Lena Axelsson. 

UTVECKLINGEN SOM Anna-Lena Axelsson pratar om, 
mot ett mer barrskogsdominerat landskap, beror till 
stor del på de kampanjer som fördes under mitten av 
1900-talet där fokus låg på att rensa bort  oönskade 
lövträd för att gynna barrträd. I södra Sverige 
 ersattes öppna betesmarker med granplanteringar 
och i norra Sverige skedde storskalig lövträds-
bekämpning med Hormoslyr. 

– Hormoslyr var väldigt rationellt under 60-talet. 
Man besprutade storskaligt från flygplan. Det blev ju 
förbjudet till slut, men det har haft stor påverkan på 
skogslandskapet och effekterna lever vi med än idag, 
säger hon. 

DET VAR FRÄMST björk och asp som man jobbade syste-
matiskt för att få bort, berättar Anna-Lena Axelsson, 
och aspen var särskilt illa sedd för att den agerar 
mellanvärd för svampsjukdomen knäckesjuka som 
angriper ung tallskog. 

– Idag har aspen fått ett uppsving, och betraktas 
som Norrlands ädellövträd. Den växer på godare 
marker och är en nyckelart för flera fåglar. Det finns 

även många lavar och mossor som trivs på aspens 
rika bark, berättar Anna-Lena Axelsson. 

VAD MAN DOCK har sett på senare år är att det inte 
alltid räcker att ersätta gamla aspar med nya för att 
gynna den biologiska mångfalden.

– Vissa arter, till exempel liten aspgelélav, finns 
bara där det har funnits asp under lång tid på en och 
samma plats. En asp på ett nytt ställe har alltså inte 
lika stort värde som om man har haft kvar aspen 
under lång tid. Restaurering är viktigt, men för rätt 
effekt måste man ta hänsyn till arternas krav på sin 
livsmiljö, förklarar hon.  

RESULTATET AV GRANIFIERING och systematisk lövbe-
kämpning har lett till att vi idag har en brist på äldre 
lövträd och död lövved i skogslandskapet. Detta 
har påverkat vissa fågelarter som har krav på stora 
 sammanhängande områden med lövskog. Det här –  
i kombination med att barrträd fortsätter att domi-
nera vid föryngring – skapar flera olika utmaningar, 
både ur ett mångfalds- och ett riskperspektiv. 

– Det säger sig självt att man inte ska lägga alla ägg 
i samma korg. Det är viktigt att ha olika trädslag på 
sin fastighet. Stormfällningsrisken för gran minskar 
om den får växa i blandbestånd tillsammans med 
lövträd. Även utifrån brandsynpunkt är det bra med 
blandskog med insprängda lövträd, säger Anna-Lena 
Axelsson. 

MEN TROTS KUNSKAPEN om detta går omställningen 
långsamt, berättar hon. Det syntes exempelvis efter 
stormen Gudrun 2005 då man trodde att det skulle 
bli ett stort intresse för löv, men skogsägare fortsatte 
ändå att främst plantera gran. Först nu, när gran-
barkborren har orsakat förödande skador för många 
skogsägare, har man börjat inse att det är dags att 

”Effekterna från stor
skalig lövbekämpning 
lever vi med än idag” 

”Det säger sig 
självt att man 
inte ska  lägga 
alla ägg i 
samma korg. 
Det är viktigt 
att ha olika 
trädslag på 
sin fastighet.”
Anna-Lena Axelsson

FOTO: LINNE A LUTTU
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sprida riskerna, säger Anna-Lena Axelsson. 
– Om vi tar granbarkborren som exempel så beror 

skadorna delvis på att granen växer på olämplig 
mark, och i en blandskog blir det naturligtvis inte 
lika lätt för borren att hitta rätt träd. I ett renodlat 
äldre granbestånd är smörgårdsbordet dukat för 
dem. Skadorna blir heller inte så dramatiska om det 
är flera trädslag, och det gäller generellt alla typer av 
angrepp. Rotröta och andra svampskadegörare är ett 
annat exempel, de sprids inte lika lätt i en blandskog 
som i ett rent granbestånd. Generellt är det så att 
skogen inte blir lika sårbar om du har olika typer av 
träd och skog i olika åldrar, säger hon. 

IDAG ÄR INTRESSET för löv stort, menar  Anna-Lena 
 Axelsson, och enligt Riksskogstaxeringen har 
 Sveriges volym av lövträd på produktiv skogsmark, 
utanför formellt skyddade områden, ökat från 
355 till 580 miljoner skogskubikmeter sedan 1985, 
vilket innebär en ökning med 63 procent. Detta kan 
jäm föras med barrträdens volym som ökat med 23 
procent för  motsvarande period och urval.

MEN ÄVEN OM utvecklingen går mot mer löv finns det 
mycket att fundera på inför framtiden för den som är 
skogsägare.  

– Det finns såklart flera utmaningar med att våga 
satsa på löv. Dels är det inte så lätt att föryngra löv. 
Det är betesbegärligt och man måste stängsla. Sådant 
finns det bidrag för men vad man såg efter stormen 
Gudrun, då det fanns bidrag, var att skogsägare ändå 
valde att plantera gran igen, säger hon. 

EN ANNAN UTMANING, om man väljer att satsa på ett bland-
bestånd med lövinslag, är att det är mer  arbetsintensivt 
att sköta och kräver mer av skogs ägaren. 

– Det blir en annan typ av skötsel som kräver mer, 
som skogsägare måste man engagera sig och tänka till. 

FÖR DEN SOM är intresserad av att satsa mer på löv 
rekommenderar Anna-Lena Axelsson att man ska ta 
sig en funderare inför avverkning och röjning av sin 
skog – vad vill du skapa? 

– Det är vid återbeskogning och röjning som du 
har möjlighet att skapa förutsättningar att förändra 
skogen. Det finns alltid en naturlig föryngring av löv 
i ett bestånd, så behåll det om du vill satsa på mera 
löv. Förädlade lövplantor är en sak, men för att bygga 
stabila skogar är det viktigt att spara befintliga löv-
träd och ta vara på lövföryngring som kommer upp 
spontant. Våga bygga på det också! 

HON POÄNGTERAR ATT många skogsägare inte röjer 
själva. Därför det viktigt att som skogsägare göra  
rätt beställning hos den som ska utföra jobbet. 

– Du har ju rätt att beställa vad du vill! Men om 
den som röjer inte har en tydlig beställning så blir det 
oftast ett standardrecept. Det är viktigt som skogs-

ägare att engagera sig och utbilda sig i de här frågorna. 
För den som vill finns det många utbildningar och 
rådgivningstillfällen för sådant, säger hon. 

SLUTLIGEN UPPMUNTRAR Anna-Lena Axelsson att man 
generellt sett ska vara rädd om det som finns. 

– Spara och vårda de äldre lövträd du har och se 
till att det kommer upp nya i närheten. 

Tre tips till dig som vill satsa  
på mera löv: 

   PLANERA  och tänk särskilt till inför avverkning 
och röjning. Det är då du har möjlighet att ta ak-
tiv hänsyn och skapa förutsättningar för mer löv.    

   SATSA  på löv nära bebyggelse. Om du ska plan-
tera igen marker som du inte nyttjar, exempelvis 
jordbruks mark, plantera löv där i stället för gran.  
Den typen av mark är ofta lämplig för löv vilket 
ger bättre avkastning, och så blir det en trevlig 
miljö. 

   PLANERA  avverkningen i god tid. Det är inte 
självklart idag att kunna beställa de plantor man 
vill ha med kort varsel, då kanske man måste ta 
det man får. Det kan såklart vara så att du har en 
granbark borreangripen skog, då måste man åter-
beskoga. Men om du kan välja – planera gärna 
 avverkningen så att du får det du vill ha.

Omcertifiering
Eftersom lövträd är en bristvara i skogslandskapet jobbar 
certifieringssystemet FSC aktivt för att skapa förändring. Hösten 
2020 infördes nya regler för FSC:s skogsbruksstandard. Den 
nya standarden innebär bland annat att man redan vid gallring 
ska arbeta för att minst fem lövträd per hektar ska ges goda 
livsbetingelser för att i framtiden kunna bilda naturvärdes träd. Vad 
gäller barrdominerade marker är kraven sedan tidigare satta till att 
skogsägaren ska lämna kvar minst tio procent löv. Det här kravet 
kvarstår i standaren men det som är annorlunda nu är att man i 
stället för att beräkna det som 10 procent av volymen ska räkna på 10 
procent av stam antalet. Om det finns mindre än 10 procent löv inför 
åtgärden är kravet att alla lövträd ska sparas. Man ska även sträva 
efter att minst fem procent av de marker som lämpar sig väl för löv är 
dominerande av lövträd under en merpart av omloppstiden.
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”Ville skapa en  
hållbar skog med hög  
biologisk mångfald” 
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Flera torra och heta somrar ledde till omfattande 
 angrepp av granbarkborrar på Ludvika kommuns  
skogar, med avverkning i förtid som resultat. I stället 
för att plantera ny granskog på marken tog skogs
förvaltarna Rickard Undevik och Bert Pilo beslutet att 
göra något annat. Med ambitionen att öka  variationen 
och andelen löv har de under våren föryngrat fastig
heten med sibirisk lärk och björk. 
Text: Elsa Sjögren   Foto: Henrik Hansson

RICKARD UNDEVIK ÄR sedan 2020 Skogs-
sällskapets skogsförvaltare för Ludvika 
kommuns skogar. Kommunen äger ungefär 
1800 hektar produktiv skog, varav en stor 
andel är granskog. Markerna har varit hårt 
ansatta av granbarkborrar och under hös-
ten 2021 var angreppen så pass omfattande 
att Rickard Undevik, tillsammans med Lud-
vika kommuns förvaltare Bert Pilo, tvinga-
des avverkningsanmäla 15 hektar skog.

– Redan när man avverkningsanmäler bör 
man tänka på vad man vill föryngra med. Vi 
vet att vi kommer få mer frekventa angrepp 
av skadegörare i framtiden och att skogsbru-
ket behöver klimatanpassas. För att sprida 
riskerna och bidra till en mer hållbar skog 
med högre biologisk mångfald vill vi öka 
 andelen lövträd och skapa en större varia-
tion i skogen, säger Rickard Undevik.

LUDVIKA KOMMUN HAR tidigare experimen-
terat med sibirisk lärk och har ett åtta år 
gammalt bestånd som har utvecklats bra. 

– Med tanke på att granen inte har trivts 
och fått mycket rotröta har vi tittat på 
alternativ. Då har valet fallit på sibirisk  
lärk, säger Bert Pilo.

RICKARD UNDEVIK BERÄTTAR att sibirisk 
lärk är ljuskrävande och tycker om att växa 
på friska marker som sluttar och har god 
vattentillgång. 

– Jag tror att lärken kommer bli en viktig 
råvara i framtiden. Den växer fort och som 
råvara har den god motståndskraft mot 
röta och biologisk nedbrytning. Många 
gånger kan lärken ersätta tryckimpregnerat 
virke, som inte alltid är så bra för miljön, 
säger Rickard Undevik. 

HAN UPPLEVER ATT allt fler  skogsägare 
intresserar sig för lövträd och andra 

 alternativ till gran. Främst tror han att det 
beror på rädsla för granbarkborreangrepp. 

– Det är viktigt att öka variationen i skogen 
och tänka på att klimatanpassa föryngringar, 
tillägger han. 

BJÖRKRIDÅER SOM SKYDD 
För att säkerställa en bra variation i skogen 
behöll Rickard Undevik och Bert Pilo det 
lövbestånd som redan fanns, vilket framför 
allt bestod av asp och rönn. Aspen kommer 
att slå skott till våren och skogsförvaltarna 
ska vid den första röjningen bestämma 
trädslagsfördelningen. Skogsförvaltarna 
valde också att plantera en hel del björk. 
Dels i närheten av den bebyggelse som 
finns i skogen, dels som skyddande ridåer 
mot lärkplanteringarna. 

– Sibirisk lärk utvecklas sämre på vind-
utsatta platser. Det har vi tagit hänsyn till 
genom att i de utsatta vindriktningarna 
plantera en skyddszon med 20 meter björk 
som kan ge lä åt lärken. Utvecklingsmässigt 
kan det fungera bra eftersom både björken 
och lärken växer snabbt och kan följas åt 
under omloppstiden, säger Bert Pilo.

ATT VÄLJA RÄTT planta för marktypen har 
 varit en viktig del i att få till en lyckad 
föryngring, menar Rickard Undevik. 
 Marken är tidigare igenplanterad åker-
mark, bördig och med bra bonitet. De gick 
in med grävmaskin och markberedde i 
så kallad långfläck, vilket innebär att de 
 använde en bredare skopa och skar av 
 torvan längst upp. Detta för att få en större 
yta och bättre möjlighet att sätta plantan 
på rätt ställe. Markberedning minskar 
dessutom risken för snytbaggeangrepp.

– De har torgskräck och blir livrädda 
av att gå ut på en stor, öppen yta, säger 
 Rickard Undevik. 
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”Jag och Rickard har 
jobbat nära varandra 
och Rickard har fung-
erat som bollplank  
där vi har kunnat  
bolla tankar och idéer.  
Det har varit väldigt 
värdefullt.”
Bert Pilo, skogsförvaltare på Ludvika kommun

BERT PILO TILLÄGGER att det har varit en 
utmaning att få till markberedning och 
plantering på kort tid när det har varit 
brist på resurser inom de här områdena.

– Vi har använt oss av barrotsplantering, 
som kräver en mer manuell arbetsinsats. 
Men vi har kunnat utnyttja marken effektivt 
med mindre risk för nollytor, säger Bert Pilo. 

NOLLYTA KALLAS DEN yta där man vill ha 
föryngring men där det av någon anled-
ning inte växer någon huvudplanta. Det 
kan till exempel bero på att det ligger 
rester kvar från avverkningen som är i 
vägen för plantan. 

FORTSATT FÖRYNGRING TILL VÅREN
Planteringen av den sibiriska lärken gjordes 
tidigt på våren, direkt efter tjällossningen. 
Trädslaget är populärt bland rådjur och älg, 
därför ska man nu viltskyddsbehandla plan-
torna under hösten. Föryngringen har varit 
framgångsrik, menar Rickard Undevik, som 
efter sommarsemestern varit ute i skogen 

för att titta till bestånden. 
– Det har gått jättebra. I år har det varit 

ett tillväxtår så det är stora, långa skott. 
Lärken kommer vi viltskyddsbehandla i höst 
när träden har fällt sina barr, säger han. 

ÄVEN BERT PILO är nöjd med föryngrings-
arbetet som hittills gjorts. 

– Det här är områden som vi fick 

av verka i förtid på grund av barkborre-
skador. Då känns det extra roligt att få till 
en bra lösning med föryngringen, det är 
inte bara en tragedi. Vi har tagit hänsyn 
till biologiska värden, kulturvärden och till 
närområdet, säger han.  

EN AKTIV OCH bra dialog mellan kom-
munen och Skogssällskapet har varit en 
av faktorerna bakom den framgångsrika 
föryngringen, enligt båda skogsförvaltarna. 

– Jag och Rickard har jobbat nära 
varandra och Rickard har fungerat som 
bollplank där vi har kunnat bolla tankar 
och idéer. Det har varit väldigt värdefullt, 
säger Bert Pilo. 

– Som skogsförvaltare kan vi se kommu-
nens skog som en aktiefond där träden är 
aktierna. Den vill vi förvalta på ett så bra 
sätt som möjligt och få så bra avkastning 
från som möjligt, inte bara ekonomiskt 
utan även ekologiskt och socialt. Det tycker 
jag är viktigt, säger Rickard Undevik. 
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Bert Pilo
 
Gör: Skogsförvaltare 
på Ludvika kommun.

Rickard 
Undevik
 
Gör: Skogsförvaltare 
på Skogssällskapet.



Björk

De två arterna vårt 
och glasbjörk utgör 
tillsammans hela två 
tredjedelar av landets 
lövträdsvolym, och 
björken är alltså vårt 
vanligaste lövträd. 
Björken växer snabbt 
i ungdomen och är 
ett bra alternativ om 
man vill producera 
virke snabbt. Det 
ruttnar lättare än till 
exempel gran och tall 
men är överlägset 
flera andra träslag när det gäller styrka. Det går att böja 
virket utan att det bryts, därför används björk ofta i möb
ler och plywood. Träslaget används också till finpapper 
och spån- och träfiberskivor. Det är vanligt att elda med 
björkved i kaminer och öppna spisar eftersom veden inte 
sprätter i väg gnistor och har ett högt värmevärde. 

Asp

Aspen är, efter björ
ken, det vanligaste 
lövträdet i Sverige. 
Virke gjort av asp 
har en låg värmeled
ningsförmåga med 
raka och elastiska 
fibrer, därför är det 
ett tacksamt virke 
att göra tändstickor 
av, och använda i en 
 bastu. Asp används 
ofta till inomhus
snickerier, paneler 
och pappersmassa. 

Uttrycket ”darra som ett asplöv” har sitt ursprung i en 
gammal folktro att aspen darrar av rädsla eftersom 
 korset som Jesus korsfästes på var gjort av asp. 

Vet du vilket virke man gör glasspinnar av? Eller tändstickor? Lövträd 
bidrar inte bara med mångfald i våra svenska skogar, de ger oss också 
en uppsjö av produkter som är oumbärliga i vår vardag. Här berättar 
vi om några av våra vanligaste lövträd, deras virkesegenskaper och 
användningsområden. 
Text: Elsa Sjögren  Foto: Shutterstock/Skogssällskapet
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Sveriges rika lövskog

Al

I Sverige finns två 
alarter: klibbal och 
gråal. Klibbalen är 
anpassad till blöta 
marker och växer ofta 
nära vatten. Under 
vatten är alvirke 
mycket beständigt 
och har genom 
historien använts 
till undervatten
konstruktioner. Det 
är ett mjukare men formfast virke som ofta används till 
inredningssnickerier, så som panel och köksinredning. 
Virkets mörkare, rödbruna färg har gett det smeknamnet 
”Nordens mahogny”. Traditionellt har man använt al till 
träskor och inom träsnideri. Det är populärt att använda 
alspån vid rökning av till exempel fisk. 

Alm

Alm ger ett hårt och segt virke som tidigare  användes 
mycket till vagnar och detaljer som krävde extra 
mycket styrka, så som hjulnav och axlar. Alm passar 
bra till  möbler, golv och snickerier men användningen 
begränsas av att almen idag är akut hotad av almsjukan, 
som hotar artens hela existens. Almens kärnved har god 
hållbarhet under vatten. På 1600talet anlades ett rör
system av alm i London, när man sedan grävde upp det 
på 1930talet sägs det ha varit helt oskadat. 
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Ask

Den fornnordiska  mytologin 
pratar om världsträdet 
Yggdrasil, en ask vars grenar, 
rötter och krona omslöt 
gudarnas, människornas och 
jättarnas hemvist, liksom 
underjorden. Ask är ett 
lättarbetat, hållfast och 
dekorativt träslag som har 
många användningsområden. Det är hårt och segt, vilket 
gör det lämpligt för exempelvis trädgårdsredskap och 
sportutrustning. Man använder ofta ask i bandyklubbor, 
gymnastikredskap, skidor och kälkar. Massiv ask och 
 fanér kan användas till parkettgolv, möbler, inredning 
och dörrar. Ask är tacksamt att använda som ved efter
som träet torkar snabbt och brinner länge, men även 
fuktig ved av ask brinner bra. Askskottsjukan har drabbat 
många askar, men forskning ger idag hopp om att skapa 
resistenta bestånd.

Ek

Eken är det vanligaste 
ädla lövträdet i Sverige. 
Virket är hårt och slit
starkt samtidigt som 
det är vackert och an
vänds bland annat till 
möbler,  parkettgolv, 

trappor, dörrar, paneler och broar. Tunnor av ek används 
för att lagra vin, whisky, öl och sherry. Ekens kärnved är 
rötbeständig och har  historiskt använts vid skeppsbygge, 
skeppet Vasa är till exempel till stora delar byggt av ek. 
Under stormakts tiden var eken fridlyst för att kungen 
skulle kunna  använda virket till sina skeppsbyggen.

Bok

Bokvirke är hårt och 
segt och används 
idag till möbler, 
inredning, leksaker, 
golv och fanér. Efter 
basning, en metod 
där man använder 
värme och fukt för 
att göra träet mjukt, 
är virket lätt att böja, därför används det ofta till böjda 
detaljer i till exempel stolar. En stor fördel med bok är att 
virket är både smak och doftlöst och inte suger upp fett. 
Det gör virket perfekt för hushållsartiklar som kommer 
i kontakt med livsmedel, till exempel skärbrädor – och 
glasspinnar! 

Fågelbär

Fågelbärets virke 
kallas ofta för 
körsbär. Det har 
en vacker, mörk 
färg som gör att 
det fått smeknam
net ”svensk teak” 
och kan ersätta 
tropiska träslag. 
Virket är rakvuxet 
och lätt att bear
beta, något som gjort det passande för konsthantverk 
och musikinstrument. Körsbär används också till möbler, 
leksaker, paneler och dörrar. 

Lind

Lind är det lättaste 
och mjukaste av våra 
inhemska lövträslag. 
Det går inte att böja – 
men är däremot lätt 
att klyva och bearbe
ta med verktyg. Lind 
passar bra för bets
ning och infärgning 
och används som 

imitation för körsbärs, valnöts och ebenholtsträ. Virkets 
mjukhet gör att det är bra att skulptera i. Några mer 
speciella användningsområden för lind är gjutmodeller, 
benproteser, trådrullar, tavelramar och blyertspennor. 

Lönn

I Sverige använder 
man sig främst av två 
lönnsorter: skogs
lönn och sykomor
lönn, och arterna har 
något olika vir
kesegenskaper och 
användningsområ
den. Skogslönnens 
virke är bättre när det 
kommer till stabilitet 
och elasticitet och 
är passande för 
exempelvis verktyg, 
hyvlar, snickarbänkar och promenadkäppar. Sykomor
lönn ger ett ljusare virke och används främst till möbler, 
golv och hushållsföremål. Lönnens formstablitet gör att 
lönn används för tillverkning av bottnar, hals och stall i 
fioler och cello.

KÄLLA: SKOGSKUNSKAP, SYDVED, TRÄCENTRUM, SLÖJD OCH BYGGNADSVÅRD

Om 
ädellöv  
 

 ÄDELLÖV  är 
lövträd som  
ses som särskilt 
 ekonomiskt  
och ekologiskt 
värde fulla. Till  
de inhemska 
ädla lövträd -
s lagen räknas ek, 
bok, ask, alm, 
lind, skogslönn, 
fågelbär och 
avenbok.
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Skogsägarskolan

Fler skogsbränder, hårda stormar och ökade problem med angrepp av 
 skadeinsekter gör att fler skogsägare inser vikten av att försäkra sin skog. 
Men hur fungerar en skogsförsäkring, vad skyddar den mot och hur 
 mycket ersättning kan du få? Skogssällskapets Carl Henrik Ahlbäck  
guidar oss rätt i försäkringsdjungeln. 
Text: Elsa Sjögren  Foto: Shutterstock/Skogssällskapet

CARL HENRIK AHLBÄCK är skogsförvaltare 
och är utbildad jägmästare och civilekonom 
med en bakgrund som säljare av skogs och 
lantbruksförsäkringar. Han förklarar att en 
skogsförsäkring ofta är en tilläggsförsäkring 
till en gårds eller lantbruksförsäkring. I de 
flesta fall innehåller gårds- och lantbruksför
säkringar ett grundläggande ansvars och rätt
skydd, något som du som äger skog behöver. 

– Ansvarsförsäkringen går in när du orsa
kar en skada som skogsägare och blir krävd 
på skadestånd. Rättsskyddsförsäkringen 
hjälper dig vid en tvist, förklarar Carl Henrik.  

– Din gårds eller lantbruksförsäkring 
skyddar byggnader och lösöre, som motor
sågar och röjsågar vid bränder och stormar. 
En skogsförsäkring ger däremot ersättning 
vid skador som uppstår på själva skogen.  

 FINNS DET OLIKA TYPER AV SKOGS-
FÖRSÄKRINGAR?

– Alla försäkringsbolag har sina egna va
rianter och villkor. Generellt kan man säga 
att det finns en billigare variant, som enbart 
ersätter brandskador, och en dyrare variant 
som är mer heltäckande och ersätter fler 
skadehändelser. 

VANLIGAST MED SKYDD MOT BRAND
Olika försäkringar ger alltså olika nivåer av 

Så fungerar  
skogsförsäkringar

SKOGSVÄRDEN 3–2022

skydd. Enligt Carl Henrik har i princip alla 
skogsägare skydd mot brand, men det går 
även att skydda sig mot storm, snöbrott, 
insektsangrepp, svampangrepp och skador 
på föryngringar. Skador på föryngringar 
innebär skador orsakade av torka, frost, 
svamp, sork, insekter och tjäder. Det är 
dessutom möjligt att skydda sig mot så 
kallad plötslig oförutsedd händelse, till 
exempel viltskador. Har du anställda som 
hjälper dig med skogsbruket? Det kan vara 
bra att komma ihåg att personförsäkringar 
oftast inte ingår i en skogsförsäkring, det 
måste tecknas separat. 

 VAD ÄR DET VIKTIGASTE ATT 
FÖRSÄKRA SIG MOT? 

– Det absolut viktigaste är att 
du har grundskyddet som företa
gare, med en ansvarsförsäkring. 
För äger du skog är du trots allt 
företagare. Det är också viktigt 
att försäkringen omfattar skogs
brand eftersom det blir så stora skador om 
det väl brinner. 

KOSTNADER OCH ERSÄTTNING
Vad en skogsförsäkring kostar varierar 
mellan försäkringsbolagen och grundar sig i 
villkoren. Men de senaste årens förändrade 

klimat med värmeböljor, torka och ett ökat 
antal stormar har lett till prishöjningar. 

– Jag tror att fler kommer att känna 
behovet av en försäkring. Skador har blivit 
vanligare, men samtidigt stiger premien. 
Det är hela tiden en bedömning av vad du 
är villig att betala för en försäkring kontra 
risken. 

LIKT PREMIEKOSTNADEN VARIER AR även 
det ersättningsbelopp du kan få för en ska
da. Om du har en misstänkt skada ska du 
kontakta ditt försäkringsbolag och göra en 

skadeanmälan. Försäkringsbola
get gör en bedömning av skadan 
och hur stort det eventuella er
sättningsbeloppet är, något som 
styrs av försäkringsvillkoren. 

OLIK A SK ADOR GER olika ersätt
ning, och försäkringsbolagen 

kan använda sig av olika metoder 
för att bedöma skadan. 

– Vid till exempel en stormskada gör vissa 
försäkringsbolag en fältmässig bedömning 
av skadan utifrån hur stor virkesvolym 
som kan ha ramlat i stormen. Andra går 
på mätbesked från industri eller skördar
mätningen, säger Carl Henrik Ahlbäck. 

Carl Henrik Ahlbäck



 

Tre saker att tänka på när du 
tecknar skogsförsäkring  
 

 REFLEKTERA ÖVER SJÄLVRISKEN
Självrisken är beloppet du själv får betala om det uppstår en skada.  
Har du en lägre självrisk får du en högre årspremie, medan en högre 
självrisk ger en lägre premie. 

 JÄMFÖR VILLKOREN
Stirra dig inte blind på priset utan jämför även försäkringsbolagens 
villkor, de kan skilja sig mycket åt. Vid till exempel en stormskada har 
en del försäkringsbolag villkoret att den sammanhängande skadade 
arealen ska vara ett halvt hektar för att ersättning ska betalas ut. Andra 
tittar i stället på den skadade volymen på hela fastigheten, vilket inne-
bär att du kan få ersättning för strövisa vindfällen som är spridda på 
fastigheten. 

 JOBBA SKADEFÖREBYGGANDE
Undvik skador på din skog och skapa ett mer varierat skogsbruk.  
Du kan till exempel gallra skogen tidigare för att göra den mer storm-
tålig och öka lövinblandningen eller skapa lövridåer i skogen. Löv kan 
hjälpa till att bromsa spridningen av en skogsbrand. 
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I  LE V ER I en omvärld där det otippade verkar ha 
blivit det naturliga. Den urstarka marknaden för 
skogsprodukter, som gjort att svensk skogsindustri gått 
som tåget, har gjort att det blivit mer regel än undantag 
att industriernas årsrapporter slår nya rekord varje år. 
Men fundamentet i denna starka marknad har hittills 

nästan uteslutande byggt på barrträd. Frågan är om vi även här kommer att 
se något som länge verkat otippat, nämligen att löv och lövträproduktion 
blir nästa boom?

Sedan den 24 februari 2022, då kriget i Ukraina bröt ut, har efterfrågan 
på löv och främst björk ökat markant i Europa. Sanktionerna mot, och 
bojkotten av, Ryssland har lett till kraftiga prisuppgångar på lövvirke och 
konkurrensen om råvaran har hårdnat. För dem som sedan tidigare haft 
som affär att såga lövträd har det redan tidigare varit utmanande att få tag 
i bra råvara. Just den utmaningen har också varit en begränsande faktor när 
det kommer till utbyggnaden av lövsågverk i Sverige. 

Andelen skogsmark i Sverige där det bedrivs rent produktionsskogsbruk 
med lövträd är idag liten, och kommer med stor sannolikhet att förbli så för 
en tid framöver. Men vi kan redan idag göra skillnad genom att öka inbland-
ningen av löv i våra annars ganska homogena bestånd av barrträd. Det ger 
mer robusta och motståndskraftiga skogar, och kommer på sikt att generera 
värdefullt virke. 

IDAG B LIR G A NSK A liten andel av de lövträd som avverkas i Sverige till 
sågade trävaror. Majoriteten används som insatsvara i massabruken 
eller för inhemsk energiproduktion, eftersom betalningsförmågan från 
dessa är god. Men det finns en marknad för sågbart lövvirke, och den 
borde växa framöver. Idag krävs det dock både engagemang och kunskap 
om avverkning av lövträd för att lyckas skapa goda affärer för sågbara 
lövsortiment. Mer svenskt lövvirke på marknaden skulle förhoppningsvis 
på sikt ändra förutsättningarna och dessutom öka möjligheterna till en 
livskraftig inhemsk industri inom lövträdsförädling.

Lövet konkurrerar inte med barrvirket eftersom det dominerande inom 
barrvirke är bygg- och konstruktionsträ. För lövvirke är det ofta interiöra 
produkter eller specialprodukter så som trägolv, plywood och snickeriträ. 
Idag forskas det dessutom intensivt på nya produkter från skogen. Vår 
förhoppning är att forskning och innovationer också ger svar på hur just 
svenskt lövvirke kan användas i framtiden, så att det blir lönsamt att 
anlägga och sköta lövskogar. I skrivande stund är det stark efterfrågan på 
löv och priserna är goda där rätt kvalitet och volym kan levereras.  

V
Brist på löv ger stora kronor

”Frågan är  
om vi även här 
kommer att se 
något som länge 
verkat otippat, 
nämligen att 
löv och lövträ-
produktion blir 
nästa boom?”
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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


