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Den svenska skogen växer så det knakar
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men räcker ändå inte till



Och skogen ska räcka till allt

Avvägning mellan produktionsmål och naturvårdsmål



Skogens tillväxt behöver öka
Grunden för framtidens skogstillväxt läggs i samband med 

skogsföryngringsarbetet



Hur ser det ut idag?

• Ca 200 000 hektar 
föryngringsavverkas årligen
• skogsägarna tycker det är en 

självklarhet att markbereda
• Plantering 84%
• Naturlig föryngring 10%
• Sådd 4%
• Ingen åtgärd 2%

• Det mesta blir godkänt, men blir det bra
• Stor andel av markens fältskikt påverkas 

(upp till 50-60%)
• Hur många plantor sitter egentligen i bra 

planteringspunkter
• Vissa planteringspunkter kan ge höga 

avgångar (läs omvänd torva)
• Det kan bli mycket bättre



Markberedning efter spårlös drivning

Foto: Lars-Göran Sundblad



Bättre informationssystem och ökad precision  



Framtiden – vad tror vi om den?

• Digitaliseringen öppnar för mikroståndortsanpassning
• Markberedning sker intensivt i anslutning till planteringspunkten men bara 

där, <10% av fältskiktet påverkas
• Hyggesvila behövs inte, plantering sker i blottlagd mineraljord, etablering 

och tidig tillväxt stimuleras med nya gödselmedel som ger minst fyra år 
kortare omloppstid
• Ett skogsbruk där ökad skogsproduktion möjliggör såväl högre uttag av 

bioråvara som bevarande av alla skogslevande arter
• Fortsatt utveckling av digitala system för ökad precision i hela 

skogsbruksprocessen
• Gemensam kraftsamling i hela skogsbranschen



Genom att göra det vi redan gör, fast bättre, 
kan tillväxten öka med >40%
• Om alla plantor planterades rätt
• Om man alltid valde rätt trädslag
• Om alltid bästa plantmaterial valdes
• Om markberedningen kunde begränsas till den plats där plantan ska 

stå
• Om hyggesvilan inte behövdes
• Om det gick att gödsla plantor i fält för att stimulera tidig tillväxt
• Om man alltid gjorde rätt avvägning mellan naturvård och produktion
• osv



Vet vi inte redan vad som ska 
göras?



Vad gör Skogforsk?

X

Fokus på 
empiri och 
tillämpning



Fokus på grundforskning 
och empiri

Vad gör SLU?



Samarbete med nordiska grannar
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GPS-utstyr med:
• Kart som viser hva som skal plantes hvor
• Sanntids posisjonering av 

plantemannskap
• Lydsignal ved kryssing av grense mellom 

treslag

Tyrone tester utstyr. Foto: Kjersti H. Hanssen



Nu kraftsamlar vi och samordnar forskningen



Forskningsuppgifter 

Samspels-
effekter

Emperi och 
grundvetenskap 

i samverkan

Simuleringar, 
systemanalyser 

Utvärdering 
och validering

Implementering 
och tillämpning

System-
utveckling

Attityd-
undersökningarKonsekvens-

analyser

Framtidens skogsföryngring
+40%


