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Digital skogsträff – Hyggesfritt skogsbruk
onsdag 9 september 2020

Välkommen!
Om du ser den här bilden betyder det att du kommit in till vår digitala skogsträff som börjar kl 18.30.
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Skogsträffens innehåll
• Inledning

• Blädning samt frågestund

• Definitioner och begrepp

• Luckhuggning samt
frågestund

• Motiv för och risker med
hyggesfritt skogsbruk
• Lagstiftning
• Att välja metod
• Frågestund
• Paus 10 min

• Överhållen skärm samt
frågestund
• Praktiska exempel
• Läs- och lärtips
• Sammanfattning
• Frågestund
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Det här är hyggesfritt skogsbruk
- enligt Skogsstyrelsen
• Metoder att bruka skogen utan hyggen till
exempel genom blädning, luckhuggning och
överhållen skärm.
• Gemensamt för olika metoder av hyggesfritt
skogsbruk är att marken alltid är skogsbevuxen och att inga stora kalytor tas upp.

• Skogskänslan är kvar.

3

3

Skogsstyrelsens ståndpunkt
• Hyggesfritt skogsbruk bör öka i omfattning där detta är motiverat ur
miljö-, kulturmiljö-, eller skötselsynpunkt eller med hänsyn till
rekreationsvärden.
• Hyggesfritt skogsbruk kan ses som ett komplement till
trakthyggesbruk.
• I skogspolitiken vill man se en ökad variation i brukningsmetoder.
För framtiden så måste vi arbeta med att sprida risker.
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Begrepp i det hyggesfria skogsbruket
• Blädning
- Fullskiktad

Gallring där skogen efter avverkningen är
fullskiktad.
Det finns träd i många olika höjder och diametrar.

• Luckhuggning

Ett sätt att föryngra skogen genom att hugga
mindre luckor.

• Överhållen skärm

Ett föryngringssätt där vuxna träd lämnas tätt för
att kunna behålla skogskänslan.

5

5

Sveriges misslyckade dimensionshuggning

Foto: Skogshistoriska bildarkivet, SLU
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Skogsproduktion och hyggesfritt – hur fungerar det?
• Hyggesfritt skogsbruk är ett produktionsskogsbruk där hänsyn till
kulturmiljöer, miljövärden, sociala värden och rennäring ska tas på
samma sätt som trakthyggesbruk.
• Det måste vara långsiktigt hållbart!
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Exempel på naturhänsyn vid allt skogsbrukande –
även hyggesfritt!

Kantzon mot våtmark och vatten

Hänsynskrävande biotoper

Naturvärdesträd och trädgrupper

Högstubbar

Foto: Börje Pettersson, Jan Bengtsson, Johan Nitare, Mats Hannerz, Mikael Ekstrand. Illustration: Bo Persson
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Här kan det vara extra lämpligt med hyggesfritt
skogsbruk
• föryngring av sumpskog
• föryngring av gran i frostsvackor
• föryngring där ymnig hyggesvegetation är ett problem
(högörtskogar)
• plockhuggen skog som inte varit
kalavverkad tidigare
• skog som gränsar till värdefulla
vattendrag och skog intill områden
med naturvärden
• tätortsnära skogar

Foto: Michael Ekstrand
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Fördelar med hyggesfritt skogsbruk
• minskade snytbaggeskador vid skärm
• större andel kvalitetsvirke
• normalt ingen plantering
• vid blädning normalt inte heller någon röjning
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Motiv för hyggesfritt skogsbruk?

Foto: Sverker Rosell

Foto: Marianne Karlsson

Skogsstig

Skogsbäck

Renbetesmark Foto: Sten Edlund, Rikard Flyckt
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Risker med hyggesfritt skogsbruk
• Oftast något lägre virkesproduktion och högre avverkningskostnader
• Vid naturlig föryngring missar man de möjligheter som finns med
förädlat plantmaterial
• Risk för stormskador vid omställning från enskiktad till flerskiktad
skog, eller vid för hårda uttag
• Risk för skador på kvarvarande bestånd vid avverkning av stora träd
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Vad tillåter lagen?
Skyldighet att anlägga ny skog om markens virkesproducerande
förmåga inte tillvaratas på ett godtagbart sätt efter avverkning.
”Hur mycket volym kan vi hugga bort, och fortfarande ha kvar
tillväxten?”
Vi vill ju inte hamna i
samma situation som för
100 år sedan.

Bild från förr

14

14

Virkesförrådsdiagram – bilaga 1 SVL

Främjar skogens utveckling:
• Gallring
• Blädning

Föryngringsavverkning (trakthygge)

Lägsta virkesförråd efter
avverkning som syftar till att
främja skogens utveckling.
Hugger man till under kurvan
behöver man anmäla om
avverkning till Skogsstyrelsen.

Virkesförråd är skyldighet
att anlägga ny skog
normalt inträder.

Succesiv utglesning:
• Skärmställning
• Blädning
• Timmerställning
 Det måste vara mark som kan
föryngras naturligt.
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Begrepp i det hyggesfria skogsbruket
• Blädning
- Fullskiktad

Gallring där skogen efter avverkningen är
fullskiktad.
Det finns träd i många olika höjder och diametrar.

• Luckhuggning

Ett sätt att föryngra skogen genom att hugga
mindre luckor.

• Överhållen skärm

Ett föryngringssätt där vuxna tallar lämnas tätt för
att kunna behålla skogskänslan.
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Att välja hyggesfri metod
• Välj metod efter de mål du har
• Välj metod efter ståndort och beståndshistorik
• Välj metod efter trädslag
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Blädning
• Blädning = gallring där skogen
efter avverkningen är fler- eller
fullskiktad.
• En skog som sköts med
upprepade blädningar sköts
med skogsskötselsystemet
blädningsbruk.
Foto: Sverker Rosell

Blädad grandominerad skog

• Blädning kan delas in i stamvis
blädning och volymblädning.
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Hyggesfritt, blädning – det här med tid
• Vi kan bara avverka de träd som finns i skogen idag.
• Det tar längre tid för ett träd att bli fullvuxet när det växer inne i ett
bestånd än på ett hygge.
• Alla de träd som vi ska avverka inom den närmsta 150 års-perioden
måste finnas i den här skogen idag.

Fritt från Lars Lundqvist (docent vid Skogens ekologi och skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet)
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Blädning i fullskiktad granskog

Foto: Sebastian Kirppu
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Blädning – Vilken skog är lämplig?

21

21

10

2020-09-04

Luckhuggning
• Luckor på 25-50 meter i diameter
eller i rutsystem t.ex. 25x40 meter.
• Luckorna förstoras efterhand tills
de ”växer ihop”.
• Skogen närmast luckan glesas ut
något.
Foto: Nicola Karlsson

Granuppslag i lucka.

• Träd och plantor som ej ger
gagnvirke kan lämnas i luckorna,
även enstaka stormfasta
naturvärdesträd kan lämnas.
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Luckhuggning
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Luckhuggning i tallskog
Både marklavar och hänglavar
gynnas av luckhuggning där det finns
orörd skog i anslutning till luckorna

Foto: Sten Edlund

Foto: Sten Edlund

24

24

Överhållen skärm
 Överhållen skärm = föryngringsgmetod
lämpligt för talldominerade marker,
gärna lämpliga för naturlig föryngring
 Beståndet utglesas successivt och
stegvis under en längre tidsperiod
(30-50 år).
 Minst 20-50 skärmträd/ha lämnas
kvar i det nya beståndet.
Tät naturlig tallföryngring under skärm

25

25

12

2020-09-04

Överhållna skärmar

Foto: Michael Ekstrand

Foto: Michael Ekstrand

Exempel på skärmar som successivt glesas ut när den nya skogen växer upp. Skogskänslan bevaras.
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Överhållen skärm
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Några praktiska exempel…

Foto: Sverker Rosell
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Ungskogsröjning för ökad skiktning
Bilden visar hur en ungskog
röjts så att en ökad skiktning
uppnås.
Detta skapar förutsättningar
för att så småningom kunna
bedriva blädningsbruk.
Skulle man ångra sig och
vilja återgå till
trakthyggesbruk, så går det
bra att göra det

Foto: Sverker Rosell
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Hyggesfritt som stötdämpare mot område med
höga naturvärden

Område med
högt naturvärde

Hyggesfritt

Foto: Jan Bengtsson

För att skydda naturvärden i t.ex.
ett område med högt naturvärde
kan man välja att bedriva
hyggesfritt skogsbruk t.ex. blädning
närmast området.
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Sammanfattning
• Brukande utan hyggen – skogskänslan kvar.
• Metod där det är motiverat och det är ett komplement.
• Samma miljöhänsyn som för allt skogsbrukande.
• Kan gynna kultur-, miljö-, sociala värden och vara lämpligt för
rennäringen.
• Fungerande föryngring och bibehållen tillväxt är A och O. Det
handlar om skiktning för skogskänslan och ljusinsläpp för föryngring.
• Olika metoder: blädning, luckhuggning och överhållen skärm.
• Tidsperspektiv.
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Vill du veta mer?

Kontakta oss
om du är
intresserad av
rådgivning om
Hyggesfritt
skogsbruk på
plats ute i din
skog.
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Tack för visat intresse!
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