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Ordlista 

Adaptiv Anpassningsbar 

Bestånd Ett större antal träd eller plantor som växer tillsammans 

och karaktäriseras av viss enhetlighet, vanligen med 

avseende på ålder och/eller trädslagsblandning samt 

åtgärd 

Föryngring  Nyetablering av bestånd, antingen naturligt eller genom 

plantering 

Hyggesfritt skogsbruk Ett skogsbruk där skötselmetoderna gör att marken efter 

avverkning förblir trädbevuxen och skogskänslan består 

Kolinbindning Processen då kol lagras i träd genom trädens upptag av 

koldioxid 

Mångbruk Skogen används för flera olika syften, vilka kan vara både 

kommersiella och icke-kommersiella  

Omloppstid Tiden mellan att ett bestånd etableras och avverkas 

Trakthyggesbruk Ett skogsbruk där relativt enhetliga bestånd sköts, avverkas 

och återetableras i cykler 

Övre höjd Medelvärdet på de hundra grövsta träden per hektar 

 
Författare: Hanna Bernö 
Antagen av styrelsen för Stiftelsen Skånska Landskap: 2022.03.10 
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Sammanfattning 

 
Detta är Stiftelsen Skånska Landskaps skogsbruksstrategi, vilken beskriver inriktningen för stiftelsens 

skogsskötsel och skogsbruk. Stiftelsen Skånska Landskap har ett förvaltningsansvar för sammanlagt 

sex stiftelsers markinnehav. Dessa stiftelser ska driva ett adaptivt och hållbart skogsbruk vilket 

inkluderar; 

 att områden värdefulla för rekreation och friluftsliv bevaras och utvecklas 

 att åtgärder för att främja biologisk mångfald genomförs 

 att en uthållig och lönsam virkesproduktion bedrivs 

 att åtgärder för att främja skogens roll i klimatomställningen genomförs  

Alla målsättningar ovan är likställda och kan flera av dem kombineras är detta alltid 

eftersträvansvärt. Med ett adaptivt skogsbruk avses ett brukande där skötselåtgärder genomförs av 

biologiska, sociala och/eller ekonomiska skäl, samt att skog avsätts på marker där det främjar 

biodiversiteten. Skogsskötseln är därav ytterst plats- och situationsberoende, där stiftelsernas 

målsättningar implementeras på följande sätt: 

• Åtgärder anpassas efter skogens rekreationsvärden i strövområden med hög besöksfrekvens, 

vilket innebär att en stor variation i landskapet eftersträvas och insatser för att informera om 

verksamheten genomförs.  

• Naturvärden och kulturmiljövärden främjas i områden där dessa värden redan finns eller där 

det finns goda förutsättningar för att de ska utvecklas.  

• Skogens ekonomiska värde prioriteras på ytor med god tillväxt och lägre naturvärden.  

• Klimatnytta uppnås genom att förlänga vissa skogars omloppstider, eftersträva maximal 

andel sågbart virke vid avverkning, bygga upp virkesförrådet, använda fossilfria bränslen i 

skogsbruket samt använda alternativ till trakthyggesbruk där det är lämpligt. 
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1. Inledning 
DETTA KAPITEL BESKRIVER DE STIFTELSER VARS MARK STIFTELSEN SKÅNSKA LANDSKAP FÖRVALTAR, SAMT DERAS 

SKOGSBRUKSINRIKTNING.  

Stiftelsen Skånska Landskap har till uppdrag att förvalta sin egen och fem andra stiftelsers marker, 

vilka beskrivs nedan. Denna strategi beskriver inriktningen för stiftelsernas skogsbruk, där ett 

adaptivt och hållbart skogsbruk ska bedrivas. Med andra ord eftersträvas ett mångbruk, där 

skogsbruk för virkesproduktion bedrivs i kombination med skötsel för natur- och rekreationsvärden. 

Skogsbruket har därmed följande målsättningar; 

 Områden värdefulla för rekreation och friluftsliv bevaras och utvecklas 

 Åtgärder för att främja biologisk mångfald genomförs 

 En uthållig och lönsam virkesproduktion bedrivs 

 Åtgärder för att främja skogens roll i klimatomställningen genomförs 

Målsättningarna är likställda och ska alltid kombineras där detta är möjligt. Utöver dessa finns en 

ambition att öka andelen ädla lövträd samt övrigt löv och tall i stiftelsernas skogar, samt att skånska 

kulturmiljöer belägna på stiftelsernas marker bevaras och uppmärksammas. Dessutom är externa 

samarbeten en viktig del av stiftelsens verksamhet, vilka kan innefatta att sprida information till 

allmänheten, medverka som föreläsare vid utbildningar, vara markvärdar i forskningsprojekt samt 

samarbeta med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att utveckla rekreations- och naturvärden.  

All skoglig verksamhet ska, utöver stiftelsernas egna målsättningar och stiftelseurkunder, följa aktuell 

lagstiftning. Den lagstiftning som är mest aktuell för skogsbruket är skogsvårdslagen och miljöbalken, 

vilka kräver en balans mellan produktion och miljö samt hänsyn till sociala värden. Utöver dessa 

författningar har fornminneslagen och kulturmiljölagen inflytande över stiftelsernas markanvändning 

och skötsel, vilket innebär att forn- och kulturminnen värnas.  

Figur 1. Karta över de marker Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar samt vilken stiftelse som äger respektive 
område. Namngivna områden utgör strövområden. En större bild finns som bilaga.  
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Alla stiftelser är också certifierade enligt FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for 

the Endorsement of Forest Certification), vilket medför pristillägg på vissa virkessortiment. 

Certifieringskraven går i princip alltid i linje med stiftelsernas egna målsättningar, och oftast tar 

skogsbruket mer hänsyn än vad certifieringen kräver.  

1.1  Stiftelserna 

Stiftelsen Skånska Landskap verkar på ca 10 800 hektar mark, där stiftelsen själv äger ca 2 400 ha och 

förvaltar övrig mark åt fem andra stiftelser. Omkring 8 800 ha av markerna består av skog, varav 

7 000 ha utgör strövområden och 2 400 ha är skyddat som naturreservat. Stiftelserna är egna 

juridiska personer med egen ekonomi, men ett enhetligt skogsbruk ska eftersträvas på alla marker. 

En presentation av stiftelserna och deras ändamål ges nedan.  

 

1.1.1 Stiftelsen Skånska Landskap 

Strövområde: Fulltofta  

Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att, genom sitt 

markinnehav, bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. 

Detta ska göras genom att främja de för landskapet typiska trädslagen (framför allt de ädla 

lövträden), värna och vårda landskapets särart, tillgängliggöra mark för allmänheten samt driva ett 

hållbart skogsbruk.  

Folkhälsoperspektivet är särskilt viktigt i verksamheten, och stiftelsen ska verka för att tillgängliggöra 

sina områden för barn och unga samt grupper som av olika skäl har begränsade möjligheter att utöva 

friluftsliv.  

Stiftelsen Skånska Landskap är beroende av årliga ekonomiska tillskott för att kunna bedriva sin 

publika verksamhet, vilken huvudsakligen finansieras av Region Skåne. 

 

1.1.2 Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne  

Strövområden: Arriesjön, Breanäs, Friseboda, Järavallen, Kronoskogen, Frostavallen, Skrylle, 

Vitemölla, Fulltofta och Tjörnedala. 

Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne bildades 1967 av Malmö stad, Kristianstads läns landsting och 

Malmöhus läns landsting för att förvärva områden vilka är viktiga för friluftslivet och/eller utgörs av 

skyddsvärd natur i Skåne, och därefter bevara, sköta och utveckla dessa för framtida generationer. 

Stiftelsens markareal är drygt 2 000 hektar, där nästan 90% av markinnehavet utgörs av 

naturreservat. Skogen sköts i enlighet med reservatsbeslut och skötselplaner. 

 

1.1.3 Stiftelsen Jur. Dr. H. Cavallis Donationsfond   

Strövområde: Finnstorp 

Per Axel Henrik Cavalli testamenterade 50 000 kr till landstinget i Malmöhus län år 1918. Denna 

donation skulle, när beloppet vuxit till 75 000 kr, användas till att säkra beskogningen genom att 

främja skogsodling, exempelvis genom inköp och plantering av skogsmark. Beloppet uppnåddes 1931 

och lämplig mark inköptes 1958. Stiftelsen får bekosta plantering av skog på område ägt av annan 

donation vilken står under landstinget i Malmöhus läns inseende.  
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1.1.4 Stiftelsen O D Krooks Donation i Kristianstads län  

Strövområden: Bockeboda, Djurholmen, Grytåsa, Möllerödssjö, Vedema och Vedby. 

År 1873 donerade Otto Daniel Krook 100 000 riksdaler för att bilda två stiftelser, en i dåvarande 

Malmöhus (M) län och en i Kristianstads (L) län. Stiftelserna skulle köpa mark "som för åkerbruk eller 

gräsväxt är otjenlig, men till skogskultur är tjenlig", och sedan använda avkastningen från 

skogsbruket till inköp av ytterligare egendom.  

Då förhållanden ändrats sedan stiftelserna instiftades måste styrelsen tolka donatorns intentioner i 

testamentet utifrån dagens förhållanden. Styrelsen fattade under 2014 beslut om hur testamentet 

ska tolkas samt diskuterade under 2020/21 vägledning kring stiftelsens avkastning, se 

styrelseprotokoll 2014.12.18 samt 2021.03.11.  

Då bakgrunden till donationen var O D Krooks samhällsengagemang, tolkas testamentet som att 

produktionsskogsbruk ska bedrivas samt att stiftelsernas marker ska skötas så att allmänna intressen 

tas till vara genom anpassning till naturvård, kulturmiljövård, rekreation och friluftsliv. 

 

1.1.5 Stiftelsen O D Krooks Donation i Malmöhus län  

Strövområden: Snogeholm, Klåveröd och Fulltofta. 

Bakgrunden till och tolkningen av testamentet är densamma som för stiftelsen ovan.  
 

1.1.6 Stiftelsen Emil Bondessons Skogsvårdsfond 

Emil Bondesson deklarerade i sitt testamente år 1937 att "vad därefter återstår av min förmögenhet 

skall avsättas till en fond benämnd Emil Bondessons skogsvårdsfond". Fonden skulle stå orörd i 

trettio år för att sedan användas till att köpa lämplig kalmark till skogsplantering, där minst halva 

arealen var belägen inom Norra Åsbo härad. Fonden ska därefter användas till skötsel av den nya 

skogen. När planteringarna lämnar avkastning, ska två tredjedelar av avkastningen tillfalla fonden. 

Återstående tredjedel utdelas varje jul till mindre skogsägare inom Kristianstad län som "genom 

utmärkt skogsvård gjort sig därav förtjänta". Emil Bondesson var intresserad av att trygga skogsmark 

och att bidra till utvecklingen av skogsvård i Skåne, därav sköts den av donationen införskaffade 

marken med detta i åtanke.   
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1.2 Vad innebär stiftelsernas inriktning? 

Stiftelsen Skånska Landskap har till uppdrag att bedriva ett mångbruk samt att främja sociala, 

biologiska och ekonomiska värden på stiftelsernas marker. För att genomföra detta och samtidigt 

möta och motverka klimatförändringarna, ska aktiv skogsskötsel bedrivas. I Figur 2 nedan illustreras 

hur de olika målsättningarna överlappar varandra, och hur en skötselåtgärd kan uppfylla flera av 

målsättningarna. Till exempel kan skogsförvaltningen förlänga omloppstiden i en produktionsskog, 

vilket är positivt ur ett klimatperspektiv och bidrar till högre rekreationsvärden samt gynnar den 

biologiska mångfalden.  

 

Skogsskötseln är plats- och situationsberoende, och skogsförvaltningen beaktar det aktuella 

områdets potential att uppnå en eller flera av målsättningarna då åtgärder planeras. Stiftelsernas 

skogsbruk kan därmed beskrivas som adaptivt, där skötselåtgärder genomförs där det är motiverat 

av biologiska, sociala, ekonomiska och/eller klimatmässiga skäl, och skog skyddas på marker där 

detta är av nytta för biodiversiteten. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Målsättningar i linje med Stiftelsen Skånska Landskaps värderingar, där aktiv skogsskötsel är 
utgångspunkten.  
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2. Planering av skogsbruket 
DETTA KAPITEL BESKRIVER HUR SKOGSFÖRVALTNINGENS PLANERING GÅR TILL OCH DE PERSPEKTIV SOM TAS I ÅTANKE.  

 

Stiftelsen Skånska Landskaps skogsförvaltning ska vara ett föredöme vad gäller skogsvård, naturvård, 

viltvård och rekreation, samt att aktivt delta i utvecklingen av ett hållbart och klimatanpassat skånskt 

skogsbruk. För att nå dessa målsättningar krävs god planering och kunskap om fastigheternas 

förutsättningar.  

För varje fastighet stiftelsen förvaltar ska en s.k. skogsbruksplan finnas. Planen ska innehålla mål för 

området, en karta, beskrivning och målklasser av de olika bestånden, samt genomförda och 

föreslagna åtgärder.  

 

Målklasserna är ett viktigt verktyg för att skapa en 

målbild för bestånden. Den målklass som är 

vanligast inom stiftelsernas skogsbruk är PG, vilket 

innebär att skötseln främst är inriktad på 

produktion men att generell hänsyn till natur- och 

miljövärden ska tas vid varje åtgärd. Det finns även 

en hög andel bestånd med målklassen PF, framför 

allt i stiftelsernas strövområden, vilken betyder att 

en förstärkt miljöhänsyn tas.  

MÅLKLASSER 
 

PG = Produktion med Generell hänsyn 

PF = Produktion med Förstärkt hänsyn 

NS = Naturvård med Skötsel 

NO = Naturvård Orört 

R = Rekreationsskog 

RF = Rekreationsskog med Förstärkt hänsyn 

3. Exempel på karta från skogsbruksplan för Finnstorp, där beståndens målklasser är angivna som "målsättning" i 
teckenförklaringen. 
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Bestånd med höga naturvärden klassas som NS eller NO. I stiftelsernas områden är det oftast NS som 

gäller då de flesta naturvärden i Skåne har uppkommit genom en lång tradition av mänsklig aktivitet. 

NO-klassningen används oftast för alkärr eller mossar på stiftelsernas marker.  

 

För rekreationsvärden finns två målklasser som kan tas in i planeringen; R och RF. Den aktuella FSC-

standarden kräver att fem procent av produktionsskogen avsätts för naturvård och att ytterligare 

fem procent sköts så att sociala värden eller naturvärden prioriteras. Denna standard ger ett 

utrymme för stiftelserna att beskriva områden där målet är en kombination av rekreations- och 

naturvärden i skogsbruket.  

 

2.1 Särskild hänsyn till lämningar och landskap 
Förutom att ta en generell hänsyn till natur- och miljövärden i alla bestånd har stiftelserna en 

lagstadgad skyldighet att värna fornminnen och kulturminnen på sina marker. Med fornminnen 

avses en fast lämning efter människors verksamhet under forna tider som upprättats innan 1850 och 

är varaktigt övergiven, vilken skyddas enligt fornminneslagen. Kulturminnen avser lämningar som 

tillkommit 1850 och framåt och skyddas av skogsvårdslagen. I stiftelsernas skogar återfinns forn- och 

kulturminnena i bestånd av alla målklasser. 

Stiftelsen Skånska Landskaps förvaltningsuppdrag innefattar förutom ovanstående även hänsyn till 

det skånska kulturlandskapet. Kulturlandskap kan ses som ett samlingsnamn på brukade miljöer och 

de rekreations- och naturvärden som förknippas med dessa. För att värna om detta landskap ska ett 

landskapsperspektiv tas med i skogsbruksplaneringen, så att helhetsintrycket av stiftelsernas 

landskap förblir positivt ur både ett estetiskt och naturvärdesmässigt perspektiv.  

Stiftelsen Skånska Landskap ska värna om lämningarna och landskapet genom att hålla 

kulturlandskapen öppna, sköta om byggnader och lämningar samt gynna de för området typiska 

trädslagen. Skogsskötseln ska alltså anpassas efter att vårda och främja dessa sociala värden i största 

möjliga mån.  

 

 

 

 

 

5. Åsformation i Grytåsa. Fotograf: Johan 
Hammar. 

6. Rekreationsupplevelse bland ekar, Fulltofta. 
Fotograf: Johan Hammar.  

4. Stengärdsgård i Möllerödsjö. Fotograf: Johan Hammar.  
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2.2 Klimatet 
Stiftelsen Skånska Landskaps förvaltningsuppdrag omfattar både skogsbruk och bevarande av skog. 

Förvaltningen har därmed en positiv påverkan på klimatet på två sätt: genom att skogsbruket 

tillhandahåller förnyelsebara resurser vilka kan ersätta fossila, samt genom att den växande skogen 

binder koldioxid. Men skogsbruket har även en negativ påverkan på klimatet, då skogsmaskiner, 

kalhyggen och ungskogar släpper ut växthusgaser. Därför implementeras klimatperspektivet på 

följande sätt i stiftelsernas skogsbruk;  

• andelen sågbart virke vid avverkning ska maximeras, för att råvaran från skogen ska 

användas till produkter med lång livslängd såsom möbler och byggnader i största möjliga 

mån 

• mindre biomassa än den sammanlagda tillväxten i stiftelsernas skogar ska tas ut vid 

avverkning, vilket ökar det totala virkesförrådet och därmed kolinbindningen 

• omloppstiderna i skogsbruket kan förlängas för att öka stående skogars funktion som 

kolsänkor 

• alternativ till trakthyggesbruk ska användas där så är lämpligt för att minska 

koldioxidutsläpp från hyggen vid avverkning 

• fossilfria bränslen ska användas i skogsbruket 

Med omloppstid avses tidsintervallet mellan då ett bestånd etableras, antingen naturligt eller genom 

plantering, och då det avverkas. Ifall omloppstiden förlängs får de fullvuxna träden stå kvar en längre 

tid, vilket gör att de binder mer kol. Omloppstiden förlängs ofta av rekreationsskäl, där de 

avverkningsmogna träden får stå kvar längre än vad som är ekonomiskt optimalt då dessa äldre 

skogar har ett högt rekreationsvärde. I det nuvarande trakthyggesbruket (se kapitel 3) med gran väljs 

dock oftast förkortad omloppstid jämfört med tidigare bruk av stiftelsernas skogar. Detta görs främst 

för att minska storm- och rotröte-skador på träden, då dessa risker bedöms vägra tyngre än maximal 

kolinbindning för beståndstypen.  

En skogsskötselmetod som kan vara positiv ur klimatsynpunkt är att maximera markens 

virkesproducerande förmåga för att öka den skogliga tillväxten genom att gödsla, dikesrensa och 

använda snabbväxande exotiska trädslag. Stiftelsernas målsättningar talar dock emot en sådan 

metod. Gödsling används inte i stiftelsernas skogsbruk då det i skogsvårdslagen finns en stark 

avrådan från att använda detta i Skåne. Dikesrensning undviks eftersom detta leder till stora 

koldioxidutsläpp samt näringsläckage. Ibland återställer stiftelserna sina våtmarker när möjlighet 

finns eftersom dessa är en viktig kolsänka (ibid.) och har stor betydelse för den biologiska 

mångfalden. Användningen av exotiska trädslag prioriteras lågt då detta går emot stiftelsernas 

målsättningar att främja biologisk mångfald och värna om det typiska skånska landskapet. I stället 

används för marken naturliga träslag. 

I Figur 7 nedan visas de viktigaste konsekvenserna klimatförändringarna kommer att ha på 

stiftelsernas skogsbruk. Ett varmare klimat kommer påverka valet av trädslag vid nyetablering, då till 

exempel tall, ek och bok lämpar sig bättre än gran under de nya förhållandena (Eriksson et al., 2016). 

Klimatförändringarna ökar också risken för samt frekvensen av störningar såsom torka, stormar och 

bränder (Dale et al., 2001). Även skogliga sjukdomar och skadegörare kan komma att frodas bättre 

än förut på grund av de nya förutsättningarna (Ramsfield et al., 2016). För att möta dessa utmaningar 

beaktas skydd av viktiga vattendrag och våtmarker, möjligheten att skapa skärmar och barriärer (för 
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att skydda mot framför allt stormar och bränder) samt möjligheten att skapa blandskogar (för att 

sprida ut riskerna) löpande i skogsförvaltningens arbete.  

 
2.3 Biologisk mångfald 
Med biologisk mångfald avses ”variationsrikedomen bland levande organismer (…) och de ekologiska 

komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av 

ekosystem” (SLU, 2021). Flera undersökningar visar att den biologiska mångfalden i de svenska 

skogarna har försämrats sedan 1950-talet, något som främst beror på att de moderna skogarna ofta 

är likåldriga, likformiga, slutna samt saknar tillräckligt stora mängder död ved (Artdatabanken, 2021). 

Stiftelsen Skånska Landskap ska därför arbeta med att återskapa viktiga miljöer och substrat där 

möjlighet finns, både i produktionsskogar och skogar avsatta för naturvård. Detta görs till exempel 

genom att naturvärdesträd sparas vid skötselåtgärder för att öka andelen och artrikedomen av äldre 

träd i bestånden, att skapa och lämna stående och liggande död ved, samt att eftersträva en 

variation av trädslag och av ljusinsläpp i skogarna. Dessutom ska skötseln i stiftelsernas för naturvård 

avsatta och skyddade områden anpassas för att styra artfördelningen och/eller ekosystemfunktionen 

i önskvärd riktning, exempelvis genom bete eller återställande av sandmarker och våtmarker.  

På stiftelsernas marker finns av Skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper och objekt med 

naturvärden, vilka genom certifieringen avsätts för naturvård. En nyckelbiotop är ett område som 

har en nyckelroll för bevarandet av skogens biologiska mångfald, ofta på grund av att miljön den 

hyser försvunnit från omkringliggande landskap. Ett objekt med naturvärden är ett område som inte 

uppfyller kraven för att vara nyckelbiotop, men som fortfarande har stor betydelse för den biologiska 

mångfalden.  

 

 

Figur 8. Klimatförändringarnas konsekvenser, och deras påverkan på stiftelsernas skogsbruk. 

Figur 7.  Klimatförändringarnas konsekvenser, och deras påverkan på stiftelsernas skogsbruk. 
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2.4 Rekreation och friluftsliv 
Naturen är viktig för att människor ska må bra (Barton och Pretty, 2010). Rekreation och friluftsliv i 

skog har stor betydelse för den fysiska och psykiska hälsan (Mårtensson et al., 2011) och skogen 

spelar därmed en viktig roll i det förebyggande folkhälsoarbetet. Stiftelsen Skånska Landskap vill 

trygga befolkningens tillgång till skogs- och naturmark och vara ett föredöme vad gäller skogsbruk 

med hänsyn till rekreation.  

Stiftelsernas skogsbruk bidrar till det estetiska intrycket av skogsmiljön, vilken har en påverkan på 

människors återhämtning. Forskning visar att en variation i skogslandskapet har en positiv effekt på 

individen (Stigsdotter et al., 2017). Därför ska en variation av trädslag, trädåldrar, diameterklasser 

samt ljusinsläpp eftersträvas vid skogsskötselåtgärder i rekreationsområden. Därutöver ska 

kantzoner och lövföryngringar mot skogsbilvägar och fuktstråk värnas, något som även gynnar 

viltvården. 

Strövområdena är inte undantagna skogsproduktion men skötseln i dessa områden bör anpassas mer 

än i andra för att bevara och utveckla sociala värden. Exempelvis ska intrycket av hyggen begränsas, 

vilket kan göras vid avverkning genom att stor hänsyn tas till hyggenas utformning och placering i 

landskapet. 

Utöver skogsförvaltningen utförs en viktig del av Stiftelsen Skånska Landskaps arbete för ett 

tillgängligt friluftsliv av stiftelsens övriga verksamhet. Stiftelsens strövområden syftar till att 

tillgängliggöra naturupplevelser genom att erbjuda välskötta leder och rastplatser samt information 

om områdena. Stiftelsens utomhuspedagogiska verksamhet väcker intresse för skog samt sprider 

kunskap om skogsekosystemet och naturens betydelse för folkhälsan.  

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Upplevelse av rasbrant i Frostavallen. Fotograf: Sarah Green. 
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3. Skogsbruksmetoder 
DETTA KAPITEL BESKRIVER DE SKOGSBRUKSMETODER SOM STIFTELSEN SKÅNSKA LANDSKAP ANVÄNDER I SIN 

SKOGSFÖRVALTNING.  

 

Stiftelsen Skånska Landskap har till uppdrag att bedriva ett adaptivt skogsbruk på markerna den 

förvaltar. Detta innebär att skogsbruksmetoden ska anpassas efter det aktuella områdets 

förutsättningar och de målsättningar som därmed kan uppfyllas. Intäkterna från skogsbruket ska 

först och främst täcka stiftelsernas löpande utgifter och förvaltningskostnader. Då ingen av 

stiftelserna är någon utdelningsstiftelse, och därmed inte har ett avkastningskrav, finns det visst 

utrymme att avstå del av direktavkastningen från skogsbruket. Den delen kan i stället möjliggöra 

åtgärder för ökad hänsyn till rekreation, biologisk mångfald och ökad klimatnytta. 

 

För att lägga en god grund för plantorna ska en s.k. ståndortsanpassning göras vid föryngring. Detta 

innebär att föryngringsmetod, typ av planta, trädslag och proveniens ska väljas baserat på områdets 

förutsättningar (mer specifikt områdets jordart, fuktighet, näring, klimat samt närvaro av djur och 

växter). Närvaron av vilt har en stor påverkan på trädslagsvalet, då vissa trädslag är mer 

betesbegärliga vilket begränsar deras föryngringsmöjlighet på områden med en hög viltpopulation. 

Varierande skogar ger mer viltfoder, något som potentiellt kan minska viltskadorna på 

föryngringarna.  

 

Oberoende av vilken typ av skogsbruk som bedrivs, ska en ökning av andelen ädellöv-, tall- och 

lövbestånd eftersträvas i stiftelsernas skogar. Målet att öka andelen lövskog är betingat av såväl 

ekologiska som sociala skäl samt beträffande ädellövskog även av stiftelsernas stadgar. Dessutom 

motiverar klimatförändringarna och den stigande medeltemperaturen val av andra trädslag än gran 

där förutsättningar finns, för att skapa en större variation i skogarna.  

 

Att bedriva skogsbruk kan påverka markens virkesproducerande förmåga. Närings- och 

vattenbalansen ändras exempelvis vid varje uttag av biomassa. För att minimera skogsbrukets effekt 

på marken tas GROT (Grenar Och Toppar) endast ut i undantagsfall vid gallring, och aldrig på svaga 

marker. Där GROT tas ut eftersträvas askåterföring i möjligaste mån.  Vidare påverkas vattnets och 

ADAPTIVT SKOGSBRUK 

Med ett adaptivt skogsbruk avses ett skogsbruk som anpassas efter 

fastigheternas förutsättningar, vilket innebär att; 

▪ Åtgärder anpassas efter skogens rekreationsvärden i strövområden med 

hög besöksfrekvens  

▪ Naturvärden och kulturmiljövärden främjas i områden där de redan finns 

eller där det finns goda förutsättningar för att de ska utvecklas 

▪ Skogens ekonomiska värde främjas på ytor med god tillväxt och lägre 

naturvärden 

▪ Klimatförändringarna motarbetas genom att produktionsskogarnas 

omloppstider förlängs, virkesförrådet ökas, maximal andel sågbart 

timmer eftersträvas samt genom att fossilfria drivmedel används  
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näringens flöde negativt om det uppstår kompaktering av marken. Därför ska maskiner med lågt 

marktryck användas och där så är nödvändigt används band, alternativt läggs ris, för att skona 

marken. 

Nedan förklaras de skogsbruksmetoder som används i stiftelsernas skogar. Den vanligaste metoden 
är trakthyggesbruk men även skötsel för kontinuitetsskog förekommer.  
 

3.1 Trakthyggesbruk 
Stiftelsen Skånska Landskap ska bedriva trakthyggesbruk på de områden vilka historiskt planterats 

för detta och/eller inte har några höga naturvärden kopplade till sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Figur 9. Trakthyggesbrukets kretslopp.  

TRAKTHYGGESBRUK 

I trakthyggesbruket sköts skogen i en återkommande cykel.  

▪ Efter avverkning föryngras skogen genom plantering, sådd eller naturlig 

föryngring. Beståndet glesas sedan stegvis ut, först genom röjning och 

sedan en eller flera gallringar. 

▪ Röjningen är en beståndsvårdande åtgärd som genomförs för att styra 

trädslagsfördelningen samt hjälpa kvarlämnade träd att växa bättre då 

konkurrens om ljus och näring minskar. 

▪ Gallringar genomförs båda av beståndsvårdande och ekonomiska skäl. I 

ett jämnårigt granbestånd genomförs vanligtvis två gallringar, där den 

andra gallringen ska genomföras innan beståndets övre höjd överstiger 

20 meter. 

▪ Slutavverkning sker när skogen är ekonomiskt mogen, och efter det 

föryngras marken igen med önskvärt trädslag 

▪ Tiden mellan föryngring och slutavverkning kallas för omloppstid, och kan 

variera mellan 50 – 120 år beroende av trädslag och markens bördighet. 

(Skogskunskap, 2021)  
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Beroende på trädslag varierar skötseln i trakthyggesbruket. Till exempel kan ljuskrävande trädslag 

som tall, ek och björk behöva fler åtgärder än den skuggtåliga granen.  

I och med att den växande skogen binder koldioxid, samt att virket fungerar som ett bra alternativ till 

klimatmässigt sämre produkter (s.k. substitutionseffekt), bidrar trakthyggesbruket positivt till 

klimatarbetet. Dock släpper hyggen ut koldioxid vilket det tar den nya växligheten ca 30 år att 

kompensera för (Prytz och Frank, 2021). Därför ska stiftelserna i sitt trakthyggesbruk eftersträva att 

minska hyggesstorleken, använda skärmställning där detta är lämpligt samt förlänga omloppstiderna 

så att kolinbindningen effektiviseras.  

3.1.1 Skärmställning 
Med skärmställning menas att ett övre skikt, s.k. skärm, av äldre träd lämnas vid avverkning. 

Metoden används av stiftelserna för lämpliga trädslag, exempelvis tall och bok, för att skydda 

underväxten, minska hyggesstorleken samt för att vara frökälla till nästa generation träd. Även en 

trädslagsren ekskog kan föryngras med hjälp av skärmträd. För att undvika betesskador på 

föryngringen behöver områden med skärmställningar oftast stängslas.   

Bokskogsskötsel 

I bokskogsskötsel är den vanligaste föryngringsmetoden naturlig föryngring under skärm. Förutsatt 

att området redan har en välvuxen bokpopulation som genomgått en föryngringshuggning går 

skötseln till på följande vis: först inväntas ett år då mycket ollon förväntas produceras till hösten (s.k. 

ollonår). Området markbereds innan ollonfallet och efter nedfall myllas ollonen ned. Under vintern 

glesas den stående bokskogen ut till en skärmställning, vilken sedan successivt avvecklas. Den nya 

skogen behöver röjas och gallras ofta för att uppnå önskvärd virkeskvalitet. Omloppstiden för en 

sådan bokskog är 80–120 år.  

Tall – fröträdsställning  

När skärmställning används för tall är det främst för att kvarvarande tallar kan användas som frökälla 

till föryngringen. Denna metod kallas för fröträdsställning. För att lyckas med en fröträdsställning 

krävs att fröträden är stormfasta, det vill säga har ett välutvecklat rotsystem som klarar stormar. 

Vidare avvecklas fröträden efter att den nya generationen av tallar lyckats etablera sig. Därefter sköts 

skogen rätt likartat det vanliga trakthyggesbruket.  

 

3.2 Hyggesfritt skogsbruk 

 
I stiftelsernas hyggesfria skogsbruk ska precis som i trakthyggesbruket en generell hänsyn tas, där 

exempelvis evighetsträd lämnas vid avverkning. Dessutom tillåts träd bli äldre före avverkning även i 

detta bruk, av klimat- och rekreationsskäl.  

HYGGESFRITT SKOGSBRUK  

Ett hyggesfritt skogsbruk är ett skogsbruk där skötselmetoderna gör 

att marken efter avverkning förblir trädbevuxen och skogskänslan 

består.  
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3.2.1 Kontinuitetsskog 
En kontinuitetsskog definieras i denna strategi som en flerskiktad skog vilken har ett kontinuerligt 

krontäcke. Detta innebär att den ofta innehåller för naturvärden viktiga arter, vars förekomst 

förklaras av att det under lång tid funnits lämpliga skogsmiljöer i just denna skog eller i dess närhet 

(Dahlberg, 2011). En kontinuitetsskog kan både vara 

en produktionsskog och en formellt skyddad skog där 

åtgärder görs för att utveckla naturvärden. I 

stiftelsernas skogsbruk ska insatser för att skapa 

kontinuitetsskog göras där det bedöms finnas goda 

förutsättningar för en sådan, exempelvis i en 

heterogen blandskog. Målbilden är då en dynamisk 

skog med en spridning i trädens åldrar och diametrar 

samt i trädslag, där skötselåtgärder har en så positiv 

påverkan på biodiversiteten som möjligt. Om den 

brukade kontinuitetsskogen sköts rätt kan den 

producera virke med högt ekonomiskt värde.  

 

Blädning, Plockhuggning och Luckhuggning 

Blädning, plockhuggning och luckhuggning är metoder som skapar en typ av kontinuitetsskog, då 

skogen efter avverkning förblir fullskiktad. Med fullskiktad skog menas en skog med träd i alla 

höjdklasser, i alla delar av skogen.  

Blädningsbruk förutsätter skuggfördragande trädslag, och i Sverige innebär detta nästan alltid gran 

(Lundqvist et al., 2014). Blädning lämpar sig endast på en mindre del av stiftelsernas marker. 

Plockhuggning, en metod nära besläktad med blädning, innebär att endast ett fåtal, utspridda, 

välväxta stammar plockas ut åt gången. Metoden används inte i stiftelsernas skogsbruk.  

Luckhuggning kan ses som något av en hybrid av trakthyggesbruk och kontinuitetsskog. Luckorna 

skapas delvis för att få ut virke, men framför allt för att det är nödvändigt att avverka för att få upp 

en föryngring i en fullväxt skog. I stiftelsernas skogsbruk prövas luckhuggning i en varierande typ av 

skogar, som ett hyggesfritt alternativ. Ofta utvidgas redan spontant uppkomna luckor efter storm för 

att ge förutsättningar för en föryngring att komma upp. 

4. Formellt skyddad skogsmark 
På markerna som Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar finns olika typer av skyddsvärda områden. 

Formellt skyddad skogsmark är ett samlingsnamn för de skyddsformer av skogsmark vilka bestäms 

av lagar, förordningar, beslut eller avtal. Skydden leder till bildande av nationalparker, naturreservat 

och biotopskyddsområden (Naturvårdsverket, 2021), där de senare två är aktuella för stiftelsernas 

marker.  

Ett naturreservat är ett område med höga naturvärden som har extra stor betydelse för biologisk 

mångfald och/eller rekreation. Länsstyrelsen beslutar om bildandet av nya naturreservat vilka 

godkänns och finansieras av Naturvårdsverket. Vidare ansvarar Länsstyrelsen för tillsyn av 

reservaten, medan stiftelserna i egenskap av markägare är naturvårdsförvaltare. Stiftelsen Skånska 

Landskap förvaltar cirka 1 700 hektar naturreservat på stiftelsernas marker, där en variation av 

naturvärden och rekreationsvärden skyddas. Utöver detta förvaltas en del av stiftelsernas 

Figur 10. Blädningsbrukets kretslopp, en typ av 
hyggesfritt skogsbruk.  



17 
 

naturreservat av Länsstyrelsen och Lunds kommun, och Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar även 

ett reservat med andra markägare än stiftelserna.  

Biotopskyddsområden är mindre mark- och vattenområden med höga naturvärden (Skogsstyrelsen, 

2021) och bildas av Skogsstyrelsen på skogsmarker. För att få biotopskydd måste ett områdes 

egenskaper överensstämma med en av de 19 biotoptyper som finns, och denna typ behöver vara 

prioriterad i strategin för formellt skydd av skog (ibid.). Tillsynen av biotopskyddsområden görs av 

Skogsstyrelsen och markägaren får ersättning för det intrång i brukandet som skyddet innebär.  

Skogsstyrelsen har även ett antal naturvårdsavtal med stiftelserna, vilket är ett nyttjanderättsavtal 

där stiftelserna som markägare sköter områden med höga natur- eller rekreationsvärden mot 

ersättning. Enligt stiftelsernas naturvårdsavtal underhålls de aktuella områdena med hjälp av aktiv 

skötsel vilken ska få fram värdefulla naturmiljöer, såsom exempelvis grova gamla träd. 

  

Figur 11. Vitemölla naturreservat. Fotograf: Agneta Borgström.  
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