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Abstract
Clearcutting systems have been the dominating silvicultural approach during the last decades
in the Nordic countries. While economically rational, it is also leading to a trivialisation of
the flora and fauna, and may result in negative reactions of people in urban settings. As a
consequence of this, and a more diversified view on which goods and services forests should
deliver, there is an increasing interest in broadening the range of silvicultural methods that
are used.
The term continuous cover forestry (CCF) represents a suite of methods that have gained
increasing interest in the Nordic countries. In CCF a considerable amount of the trees are left
after harvest to favour values that require a continuity of tree-covered areas. There are thus
hopes that this method will meet the needs for maintaining biodiversity and satisfy social and
cultural values. In this paper I review literature regarding CCF in the Nordic Countries and
discuss the consequences of CCF methods on ecological, economic, social and cultural
values.
To evaluate the effect for the maintenance of ecological integrity using biodiversity as a
proxy I focus on the extent to which CCF could mimic the natural disturbance regimes to
which specialised organisms are adapted. To learn about CCF’s effect on economy, literature
has been reviewed. In particular one of latest economic analysis regarding a new CCF
management concept called “Naturkultur” was reviewed. This method suggests that this type
of forest management is economically superior to the traditional forest management regimes.
However, other analyses claim the opposite. The CCF’s possibility to benefit cultural values
is evaluated in terms of its usefulness in cultural landscapes by preserving certain structures
and the species richness that comes with these landscapes. Could forests managed by CCF
improve the social dimension of forests? Potentially CCF could be a tool to engineer forests
for social activities. Some possibilities related to esthetical values, recreation and tourism are
examined.
To conclude, CCF can complement conventional forest methods in the Nordic counties by
favouring ecological, cultural and social factors. This is especially interesting since ecology,
and socio-cultural factors are of equal or almost equal importance as economy in the Nordic
forest policies. To favour ecological values CCF does not need to totally replace clear-cuts.
Instead it could be used at certain places as an alternative to clearcuts and as a complement
to protected areas. If properly applied, CCF could work as a smooth transition between
forests of high conservation value and the surrounding forests managed with conventional
methods. However, there are differences in the potential for the different Nordic counties to
manage their forests with CCF. To better understand the long term economical consequences
of CCF more research is needed on this topic. Examples on research that is lacking in this
area is:
• Can CCF provide saw timber of higher quality than conventional forest methods?
• Would the tourism industry benefit from CCF?
• Could CCF in forests close to urban areas lead to an increment of recreational and exercise
related visitors and thereby contribute lowered costs of the medical care?
Finally, there is a need to find out whether these and other possible sources of income can
coexist in a landscape so that a forested area in the future can get its income from other
sectors than just the timber industry.
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Sammanfattning
Skogsbruket i Norden har under de senaste årtiondena nästan uteslutande bedrivits med
trakthyggesbruk. Tillsammans med en lång skogsbrukshistoria har detta lett till en trivialisering av
floran och faunan, samt i många fall skapat mindre trivsamma tätortsnära skogar. Bland annat
därför har allt fler röster börjat höjas för en användning av alternativa skogsbruksmetoder som
karaktäriseras av ekologisk och sociokulturell hållbarhet. En sådan alternativ uppsättning av
metoder som föreslagits är kontinuitetsskogsbruk. Metoden innebär att en stor del av träden sparas
vid avverkning bl.a. för att gynna arter som kräver en kontinuitet av trädbeklädda områden, men
också för att minska vissa avverkningsmetoders negativa påverkan av landskapsbilden. Då den
nordiska skogspolitiken på senare år har inriktat sig på att skogarna ska präglas av mångbruk finns
också förhoppningar om att denna metod ska kunna gynna andra skogliga värden som
rekreationsvärden, sociala och kulturella värden.
I detta arbete granskas litteratur rörande kontinuitetsskogsbruk i Norden och vad detta skogsbruk
har för konsekvenser på ekologi, ekonomi, sociala och kulturella faktorer i de nordiska länderna.
Metodens påverkan på ekologisk hållbarhet studeras bl.a. genom att titta på om
kontinuitetsskogsbruk kan användas för att bättre efterlikna de naturliga störningsregimer som
många organismer är anpassade till. För att studera kontinuitetsskogsbrukets ekonomiska
möjligheter har litteratur studerats. Speciellt har en av de senaste ekonomiska analyserna av ett
nytt skogsbrukskoncept kallat ”Naturkultur” granskats. Denna metod pekar på att
kontinuitetsskogsbruk t.o.m. skulle vara mer lönsamt än trakthyggesbruk. Andra analyser pekar
dock på det motsatta. Svårigheterna med att bedöma det ekonomiska värdet av biodiversitet,
bevarande av kulturella och sociala värden behandlas. Kontinuitetsskogsbrukets möjlighet som
kulturfrämjare studeras genom dess tänkbara användningsområde i kulturlandskap för att bevara
speciella strukturer och den biologiska mångfald som finns i dessa landskap. Hur olika sociala
faktorer påverkas av kontinuitetsskogsbruk behandlas också. Metodens möjligheter att användas i
stadsnära skogar för att främja bl.a. estetiska värden samt kontinuitetsskogsbrukets möjligheter i
glesbygdsområden i samband med rekreation och turistnäring diskuteras.
Mycket tyder på att kontinuitetsskogsbruk är ett bra komplement till trakthyggesbruk för att gynna
ekologiska, kulturella och sociala faktorer. Detta faktum är särskilt intressant eftersom ekologiska,
och sociokulturella faktorer numer är lika viktiga eller nästan lika viktiga som ekonomin inom den
nordiska skogspolitiken. För att gynna vissa ekologiska värden behöver kontinuitetsskogsbruk inte
helt ersätta trakthyggesbruk utan endast vara ett komplement till skyddade områden och användas
på vissa lämpliga ställen istället för kalhyggesbruk. Detta för att bilda en gradient mellan skyddade
områden och platser avverkade med kalhyggesbruk. Förutsättningarna för de olika nordiska
skogsländerna att bedriva kontinuitetsskogsbruk varierar dock. För att bättre få en överblick av de
långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av kontinuitetsskogsbruk måste dock mer forskning göras.
Exempel på forskning som saknas inom detta område är:
• Ger kontinuitetsskogsbruk en bättre virkeskvalité än trakthyggesbruk?
• Skulle turismnäringen gynnas av kontinuitetsskogsbruk?
• Kan stadsnära kontinuitetsskogsbruk skulle leda till att fler människor besöker skogen i
rekreations- och motionssyfte och därmed i förlängningen bidra till minskade
sjukvårdskostnader?
• Dessutom behövs forskning om hur dessa och andra möjliga inkomstkällor kan samexistera i
landskapet så att ett skogsområde i framtiden kan få sina inkomster från fler håll än bara den
virkesbaserade industrin.
Sökord: Kontinuitetsskogsbruk, mångbruk, alternativa skogsbruksmetoder, skogsbruk, norden
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Introduktion
Skogsnäringen skapar förnyelsebara produkter för inhemska och internationella marknader
och har stor betydelse för de nordiska ländernas ekonomi. Skogen är en av Nordens
viktigaste naturresurser och hyser samtidigt en stor biologisk mångfald, och har ett stort
kulturellt och socialt värde. De nordiska ländernas skogspolitik har därför som mål att arbeta
så att skogens resurser nyttjas uthålligt för att även våra barns framtida skog ska tillgodose
behovet av varor och tjänster. Målsättningen är att skogen ska präglas av mångbruk, så att
skogens alla värden (ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella) ska tillgodoses. Med
dessa mål som plattform samt det faktum att vissa oskyddade kontinuitetsskogar (områden
som varit kontinuerligt trädbevuxna utan väsentliga trädslagsbyten sedan år 1700) är föremål
för avverkningar har Skogsstyrelsen i Sverige genomfört en förstudie om kontinuitetsskogar
och kontinuitetsskogsbruk (Nitare m.fl. 2004).
Denna förstudie ingår också i ett led för att klara den svenska skogspolitikens miljömål där
det bl.a. står att ”Skogen skall brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i
skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga
bestånd… ” (Reg. prop. 1992/93:226).
För att klara detta mål krävs att ett bredare spektrum av skogbrukmetoder börjar användas.
I sin studie skriver Skogsstyrelsen så här: Många svårspridda skogsarter har idag
förekomster av reliktkaraktär och är beroende av skogsekosystem med gamla träd, som finns
både i gamla successionsskogar och i skogar med lång trädkontinuitet. Det finns en
uppenbar risk att dessa arter inte överlever ett traditionellt trakthyggesbruk. Många av
dessa arter kan däremot sannolikt klara en skogsskötsel där man bibehåller ett kontinuerligt
trädskikt av gamla träd. Avsättning av skogsmark, i form av t.ex. naturreservat och frivilliga
avsättningar, är viktiga insatser för att bevara biologisk mångfald. Samtidigt är det inte i
överensstämmelse med gällande skogspolitik att skydda all skogsmark av betydelse för den
biologiska mångfalden. Många sådana områden behöver därför brukas, främst av
ekonomiska skäl. Alternativ till trakthyggesbruk är därför viktiga som komplement till - inte
som ersättning för - områdesskydd och andra avsättningar. Dessutom är alternativa
avverkningsformer viktiga för att främja t.ex. kulturhistoriska och landskapsestetiska värden
samt värden för rekreation och friluftsliv (Nitare m.fl. 2004).
Trädbärande kulturmarker skulle alltså också kunna omfattas av kontinuitetsskogsbruk, där
det förindustriella jordbrukslandskapets metoder såsom t.ex. skottskogsbruk, lövtäkt m.m.
förekom (Slotte och Göransson 1996a, b). Genom att uppmuntra användningen av alternativa
skogbruksmetoder och skötsel av trädbärande gräsmarker skulle ekonomisk vinning kunna
erhållas samtidigt som kulturella och biologiska värden bibehölls i både skogs- och
kulturlandskap. Kontinuitetsskogsbruk skulle förutom att bidra med biologiska fördelar även
gynna estetiska värden t.ex. i stadsnära skogar där kalhyggen skulle kunna undvikas eftersom
dessa upplevs som mindre angenäma att vistas i än mer trädtäta bestånd (Lindhagen 1996).
Enligt Hagner (2005) är en risk med begreppet kontinuitetsskogsbruk att skogsägare skulle
kunna missbruka detta för att rättfärdiga allt för stora plockhuggningar på platser där stor
naturhänsyn borde tas.
Syftet med denna studie är att sammanfatta kunskaper om begreppet kontinuitetsskogsbruk i
Norden och försöka få en uppfattning om hur motiven för dess tillämpning ser ut, samt att ta
reda på vilka förutsättningar de olika nordiska länderna har att använda dessa alternativa
skogsbruksmetoder.
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Norden som studieområde
Länderna i Norden har många gemensamma drag, inte minst naturgeografiskt och
ekologiskt. De bildar med andra ord en någorlunda enhetlig region i Europa. Förutom de
nordligaste delarna där polarklimat råder är klimatet i Skandinavien kalltempererat och
fuktigt. De västra delarna påverkas av Golfströmmen och klimatet där blir därför humidare
och dessutom mildare än vad latituden anger (Cheers 1999). Denna litteraturstudie omfattar
främst de Nordiska länderna med betydande skogsareal, Finland, Sverige, Norge, men också
till viss del Danmark (se tabell 1).
När Skandinavien för 8 000-14 000 år sedan befriades från inlandsisen framträdde ett mycket
omväxlande landskap med tusentals sjöar och vattendrag, bördiga sediment, moränkullar och
rullstensåsar. På vissa ställen var urberget av gnejs eller granit synligt. De första invandrande
träden efter isen var björk och asp tätt följda av tall, hassel, ek och al. För 8500 år sedan hade
skogen erövrat största delen av Skandinavien. Förutom enbusken så var tallen det enda
barrträdet i skogarna i flera årtusenden innan granen inträdde det sista årtusendet f. Kr. Efter
ca 2000 år har nu granen en utbredning som täcker större delen av Norden. Idag dominerar
tall och gran landskapet i mellersta och norra delarna av Norge och Sverige, samt i Finland.
Detta område hör till det s.k. barrskogsbältet som stäcker sig över de nordliga delarna av
Europa, Asien och Amerika (Hagner 1984).

Finland
Finland är ett relativt platt land. Inlandsisen har slipat ned landytan till platåer, där
berggrunden på några ställen ligger bar. Mer än 60 000 stora och tiotusentals mindre sjöar
präglar landskapet, speciellt i söder. Nästan 2/3 täcks av skog, främst tall (65 %), gran (17
%), och i norr fjällbjörk (Johansson 2003). Skogen är basen för den viktiga skogsindustrin,
som förutom virke och cellulosa även omfattar pappersindustri (Cheers 1999). De finska
skogarna har brukats under mycket lång tid, varför nästan all skog är påverkad av
människan. Mindre än 5 % av skogarna är äldre än 120 år (Stokland 2003). I de nordöstra
och nordvästra delarna av Finland finns dock en del urskogslika skogar med höga
naturvärden (Hellström 2001). Finland är det land i Skandinavien som har det mest
kontinentala klimatet, d.v.s. lägst årsmedeltemperatur och lägst årsnederbörd (Nyberg 1998).

Sverige
Sverige är ett avlångt land som sträcker sig från det tempererade lövskogsområdet i söder,
till en bra bit norr om polcirkeln i norr. Norra Sverige utgörs av ett fjällområde som sänker
sig ned mot Bottenviken och där övergår i en kustslätt. Längs norska gränsen sträcker sig den
Skandinaviska fjällkedjan. Trots omfattande avverkning i söder för att utvidga arealen av
odlingsbar mark är mer än hälften av landets totala yta täckt av skogsmark. Barrskog och
fjällbjörk i norr, barrskog med inslag av lövträd i Mellansverige, och lövskog längst i söder
(Cheers 1999). Barrskog dominerar landet och gran är den vanligaste trädarten (45 %), följt
av tall och björk (Johansson 2003). Sveriges skogar utgör råvaran för trä- och
pappersindustrin, som svarar för 1/5 av landets export (Cheers 1999). I norra delen av
Sverige finns fortfarande en del gammal barrskog kvar med höga naturvärden medan andelen
gammal lövskog i de södra delarna är mycket liten (Angelstam och Andersson 2001).

Norge
Norges cirka 21 000 km långa kust karakteriseras av djupa fjordar. Höga fjällmassiv med
djupa dalar, som formats under den senaste istiden finns i nästan hela landet. Mer än 1/4 av
Norges yta är skogklädd, huvudsakligen av barrskog. I fjälltrakterna finns också vidstäckta
platåområden och talrika sjöar. Cellulosaindustrin och papperstillverkning är viktiga
branscher i Norge (Cheers 1999). På grund av den bergiga terrängen och det hårda klimatet i
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norr är skogsbruket i Norge koncentrerat till de södra delarna av landet, där också den största
delen av befolkningen finns. Nästan 1/4 av skogen anses vara icke ekonomisk tillgänglig för
skogsbruk. Norge har till skillnad från de övriga nordiska skogsländerna visat en minskad
avverkningstakt. Under de senaste 15 - 20 åren har avverkningarna i Norge minskat med ca
25 % (Norska Statistiska Centralbyrån. 2003). Detta tillsammans med det faktum att skogen
sköts på ett varierat sätt p.g.a. att den ägs av många mindre ägare kan antas vara en
miljömässig fördel (Hellström 2001). Gran och tall dominerar inlandet men det mest
betydelsefulla trädslaget i Norge är björk (Johansson 2003). Björk förekommer förutom vid
fjället också mycket frekvent vid kusten och gynnas av det milda klimatet (Ahti m.fl. 1968,
Påhlsson, 1998).

Danmark
Danmarks topografi består främst av slätter och kullterräng. Stora delar täcks av tjocka
moränlager som bildats under den senaste istiden, särskilt i det kullandskap som sträcker sig
längs mitten av Jylland, den mittjylländska israndslinjen. Det delar in halvön i två
karaktäristiska regioner: ett landskap med sandslätter, dyner och strandsjöar vid
Nordsjökusten i väster och en slätt av moränlera i öster som stäcker sig fram till Östersjön
(Cheers 1999).
Danmark har en annan topografi, andra jordtyper och ett varmare klimat än de övriga
Nordiska länderna, vilket förklarar varför större del av landet är uppodlad. I de skogar som
finns kvar är gran, ek och björk de vanligaste arterna (Johansson 2003).
Tabell 1
Skogsarea, 1000 ha, procent av landyta och virkesvolym Mm3, för de Nordiska länderna, år
2000 (Johansson 2003).
Land

Danmark
Finland
Norge
Sverige

Skogsyta
ha
% av landyta
totalt
490
52
22900
1960
6609
672
22236
2565

barr

Träd
löv

11

31

21

72

1601

359

20

534

138

67

2187

378

Det råder stora klimatskillnader i de nordiska länderna. T.ex. så har sluttningarna i den
norska och svenska fjällkedjan ett mer oceaniskt makroklimat än Sveriges och Finlands
lågland (Tuhkanen 1984). Detta leder till stora regionala skillnader i störningsregimer i de
boreala skogarna (Angelstam 1998; Angelstam och Kuuluvainen 2004, Yaroshenko m.fl.
2001; Gromtsev 2002).

Ekologiska värden
Förutsättningar
Intensivt skogsbruk har visat sig utgöra ett stort hot mot den biologiska mångfalden i skogar
över hela världen (Heywood, 1995). Nyttjande av skog som naturresurs kan dock påverka
biodiversiteten på olika sätt. Användandet kan antingen vara; (1) positivt, om tidigare
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misskötta områden restaureras; (2) neutralt, om det görs så att det efterliknar naturen och
kompenserar för de naturliga störningsregimer som normalt inträffar; eller (3) negativt, om
biodiversiteten hotas av att användandet misslyckas med att bibehålla eller efterlikna
naturliga störningar och processer samt att känsliga arters krav inte tillgodoses (Noss, 1993).
De boreala barrskogarna i Norden kan verka likformiga, men består i själva verket av flera
olika typer av livsmiljöer som har olika struktur och dynamik (Cajander, 1949; Haila och
Järvinen, 1990; Påhlsson, 1998; Angelstam och Kuuluvainen, 2004). Trots att dessa olikheter
borde leda till en mångfald av skogsbruksmetoder har nordiskt skogsbruk under en lång tid
nästan uteslutande använt trakthyggesbruk som avverkningsmetod (Hellström 2001).
Kalavverkning, numer med naturvårdshänsyn, är därför idag den största störningen i
landskapet som leder till föryngring av skog. Genom att skapa successioner och introducera
brand som en skötselåtgärd efterliknar trakthyggesbruket i någon mån de bränder som
tidigare utgjorde den viktigaste störningsregimen i de nordliga barrskogarna (Ahti m.fl.,
1968; Tolonen, 1983; Hansen m.fl., 1991; Punttila m.fl., 1991; Niklasson och Granström,
2000). Det finns dock flera andra skogliga störningsregimer som trakthyggesbruket inte kan
efterlikna (Angelstam 2003; Angelstam och Kuuluvainen, 2004; Angelstam m.fl. 2005).
Om skogsekosystemen ska kunna vara ekologiskt hållbara, och biodiversiteten bevaras eller
återskapas, krävs att skogsbrukare anpassar sina avverkningsmetoder så att dessa efterliknar
naturens egna störningar (Franklin 1992; Fries m.fl. 1997; Angelstam, 2003; Angelstam och
Kuuluvainen, 2004). Eftersom många organismer genom evolutionen är anpassade till
naturliga störningar såsom bränder, översvämningar, storm, angrepp av insekter och svampar
(Mutch, 1970; Essen m.fl. 1997), och inte till det moderna skogsbruket, så riskerar många
specialiserade arter att slås ut jämfört med naturtillståndet. Därför utgör skogsbruket det
största hotet för ett stort antal rödlistade arter i Sverige och Finland (Finska Miljörådet. 1986;
Berg m.fl. 1994).
För att kunna anpassa olika skötselmetoder efter olika skogsområdens naturliga
förutsättningar på ett mer ekologiskt hållbart sätt i barrskogslandskap skapades ASIOmodellen. Denna modell bygger på att olika skogstypers naturliga brandbenägenhet bör ligga
till grund för vilka naturliga störningsregimer som finns, och hur dessa ekosystem ska brukas
eller vårdas genom att välja olika skogsskötselmetoder (Angelstam och Rosenberg 1993;
Rülcker m.fl. 1994).
Baserat på detta och liknande tankesätt har flera alternativa skogsbruksmetoder till
trakthyggesbruk föreslagits och återupplivats (Fries m.fl. 1997; Lähde m.fl. 1999; Atlegrim
och Sjöberg 2004; Hagner 2005). Brukandet med dessa alternativa skogsbruksmetoder kallas
med ett gemensamt ord för kontinuitetsskogsbruk. Vid kontinuitetsskogsbruk sparas en stor
andel av träden vid avverkning. Denna metod har under senare år uppmärksammats i Norden
som ett alternativ till trakthyggesbruk för att kunna gynna olika värden i skogen
(ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella).

Skogliga störningsregimer
För att praktiskt kunna planera och sköta om den skogliga mångfalden krävs förutom
kunskaper om arters olika krav på sina livsmiljöer även kunskaper om viktiga
ekosystemprocesser och de strukturer som dessa vidmakthåller (Noss 1990; Larson m.fl.
2001). Sådana processer kan t.ex. vara olika typer av naturliga störningar (Pickett och White
1985).
Skogens sammansättning och struktur förändras av olika typer av störningar. Dessa
störningar kan vara biotiska, abiotiska eller antropogena (Pickett och White 1985; Ellenberg
1996; Peterken 1996; Esseen m.fl. 1997; Angelstam 1996, 1998; Kirby och Watkins 1998;
Engelmark 1999; Engelmark och Hytteborn 1999).
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Jämfört med de opåverkade boreala skogarna som hade en naturlig dynamik med flera olika
slags störningsregimer, så har skogsbruket medfört att strukturen i dagens skogar ändrats på
flera sätt. Vanliga förändringar är låg trädåldersspridning i bestånden, färre antal stora
sammanhängande skogsområden (Aksenov m.fl. 2002; Mykrä m.fl. 2000), ändrad
trädartsfördelning, ökad homogenitet i avståndet mellan trädindivider, minskad
diameterspridning på bekostnad av grova träd (Nilsson m.fl. 2002) och minskade mängder
skadade levande träd, stående döda träd och lågor i olika nedbrytningsstadier (Siitonen
2001). Det har också skett en oproportionerligt stor förlust av skogar på bördiga och
näringsrika marker (Angelstam m.fl. 2003) bl.a. till förmån för jordbruksmark.
En förutsättning för bevarandet av biologisk mångfald vid skogsskötsel är att förstå och
kunna efterlikna naturliga störningar eftersom många arter är anpassade efter dessa
störningar (Noss 1993; Kohm och Franklin 1997; Hunter, 1999; Angelstam, 2003).
Eftersom den vanligaste störningen historiskt sett i de boreala skogarna har varit brand
(Zackrisson 1977; Wien 1993), skapades i början på 1990-talet ASIO-modellen som en
pedagogisk modell för att förklara hur skötsel och restaurering av ekologiskt hållbara
skogsekosystem kan ske i den boreala zonens olika skogsmiljöer (Angelstam m.fl. 1993,
Rülcker m.fl. 1994). Modellen har använts i praktiskt skogsbruk både i Sverige och i Finland
för att demonstrera att de boreala skogarna har olika typer av struktur och dynamik, och för
att dela in skogslandskapet i delar som skall brukas med olika skötselmetoder beroende på
platsens egna förutsättningar (Fries m.fl. 1997, Korhonen m.fl. 1998).
I denna modell står A för Aldrig och betecknar främst blöta och fuktiga platser som under
naturliga förutsättningar sällan eller aldrig brinner. På motsatt sida finns O som står för Ofta
och betecknar platser som under naturliga förutsättningar brinner ofta. Däremellan finns
bokstäverna S och I. Dessa bokstäver beskriver platser som brinner Sällan eller Ibland under
naturliga förutsättningar. Om ”naturligt” skogsbruk ska bedrivas enligt ASIO-metoden ska
de få A-platser som finns kvar helt befrias från avverkningar, S-platser ska behandlas med
alternativa skogsbrukssystem eller kalhyggen med långa rotationer. I-platser ska behandlas i
större enheter med stora variationer på hyggesstorlek så att hela skalan av successionsstadier
från nybrunnen till mycket gammal skog finns i landskapet. Torra platser (O) ska skötas så
att en flerskiktsstruktur bibehålls och så att alla successionsstadier från nybrunnen till mycket
gammal skog står att finna i landskapet (Angelstam och Pettersson 1997; Fries m.fl. 1997;
Mönkkönen 1999).
Typen av störning och dess omfattning ger upphov till olika dynamik, och åldersfördelning
både i bestånd och i landskap efter störningen. Tre huvudtyper av åldersstrukturer i skog kan
användas för att beskriva åldersfördelning i skog, jämnåldrig, olikåldrig och allåldrig
(Dyrenkov 1984; Angelstam m.fl. 1993; Angelstam 1998). För att beskriva dynamiken i
skogar med dessa tre åldersstrukturer används termerna succession, skiktad (cohort) och
luckdynamik (Angelstam 2003; Angelstam och Kuuluvainen 2004).
Enkelt uttryckt finns det 3 huvudtyper skogsdynamiker efter störningar;
1. succession efter storskaliga störningar
2. skiktad tallskogsdynamik (cohort-dynamik) efter partiella störningar
3. luckdynamik efter småskaliga störningar.
Dessa skogsdynamiker kan sedan appliceras på olika skogstyper i den boreala skogen. Jag
använder Fries m.fl. (1997) och Angelstam och Kuuluvainens (2004) beskrivning av dessa
som beskriver skogstyper med olika störningsdynamik.
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Löv eller grandominerad skog (succession)
Den naturliga störningsregimen på dessa platser är brand. Skogens struktur gör att bränder på
dessa marker ofta har hög intensitet och därmed dödar en stor andel av träden i brandområdet
(Fries, m.fl. 1997). Den höga intensiteten dödar en stor andel av träden och skapar därmed
jämnåriga bestånd och gynnar pionjärarter som t.ex. björk, asp och tall i successionsstadiets
startskede (Zackrisson 1977). Allt eftersom tiden går tar dock den mer skuggtåliga granen
överhanden och dominerar sedan området efter några decennier. Detta är dock en mycket
förenklad beskrivning av ordningsföljden i succession. Det är många faktorer som har
betydelse för utvecklingen efter brand, t.ex. brandens intensitet och omfattning (Schimmel
och Granström 1991), kvistbete av t.ex. älg (Ahlén 1975, Bergqvist, m.fl. 2003), avstånd till
fröbärande träd (Ackzell 1994) och om t.ex. granen har fröat rikligt året innan branden
(Granström 1991). Därför kan trädartsfördelningen efter brand variera från rena lövbestånd
till bestånd helt dominerade av gran via olika typer av blandningar där emellan. Om ett
område undgår brand under en längre tid bildas ofta bestånd med stor dominans av gran. Då
kan en annan typ av dynamik uppstå (luckdynamik, se nedan). Dessa bestånd kan ha fungerat
som en tillflyktsort för arter som kräver en mer stabil miljö (Ohlson m.fl. 1997). Succession
efter storskaliga störningar förekommer främst på friska ståndorter där jordtexturen är
finkornigare än sand, och där gräs, låga örter eller blåbärsris dominerar markskiktet (Fries,
m.fl. 1997).
Se Lundmark (1986) för definition av jordtyper och Påhlsson (1998), för definition av
vegetationstyper.

Flerskiktad skog
Frekvent återkommande och lågintensiva bränder är i naturligt tillstånd den vanligaste
störningsregimen i torr-frisk tallskog. Den låga intensiteten och det faktum att gamla tallars
tjocka bark och höga stammar är väl anpassade till bränder skapar denna speciella
flerskiktade naturtyp med tallar i ett antal olika åldersklasser (Fries m.fl. 1997). Även detta
är en förenklad beskrivning av successionen. Beroende av brandens intensitet och
slumpmässighet (när och var den startar) kan även dessa typer av skogar variera mellan
likåldriga till allåldriga bestånd (Engelmark 1984; Lähde m.fl. 1991). En stor skillnad mellan
naturliga bestånd och dagens produktionsskogar är att de naturliga tallskogarna hade en
betydligt större volym av stående träd, både levande och döda (Linder och Östlund 1992). På
de torraste platserna kunde död ved ligga flera hundra år på marken innan den var helt
nedbruten. Platser med grövre jordmaterial (sand och grövre) och med lavar, ljungkråkbärsris, blåbär- eller lingonris som markvegetation karaktäriserar ståndorter med denna
störningsregim (Fries m.fl. 1997). Se Lundmark (1986) för definition av jordtyper och
Påhlsson (1998), för definition av vegetationstyper.

Luckdynamik
I denna naturtyp är bränder och andra storskaliga störningar sällsynta (Hörnberg m.fl. 1995;
Segerström m.fl. 1996; Angelstam 1998; Jasinski och Angelstam 2002). Regeneration av
träd sker i samband med att enstaka träd eller trädgrupper försvagas och dör p.g.a.
insektsangrepp, storm eller av att snö knäcker delar av träd. Då skapas luckor där nya plantor
kan få tillräckligt med ljus och näring för att överleva (Hörnberg m.fl. 1995). Denna
dynamik gör att dessa platser har en allåldrig struktur och att det alltid finns stora mängder
död ved i olika nedbrytningsstadier. Platser med luckdynamik har ofta mycket stabilt
lokalklimat med jämna ljus- och fuktförhållanden. Även näringstillgången är jämn (Fries
m.fl. 1997). Dessa stabila förhållanden gör att områden med lång kontinuitet ofta har hög
artrikedom. Många specialiserade arter är beroende av strukturer eller processer som endast
finns i de sena successionsstadierna, som t.ex. stora lågor i olika nedbrytningsstadier eller det
mikroklimat som återfinns i gammal blöt granskog (Esseen m.fl. 1992; Karström, 1992;
Nitare och Norén 1992). Även många rödlistade arter är beroende av denna naturtyp (Ohlson
m.fl. 1997). Eftersom flera arter är anpassade till sådana speciella miljöer är de naturligtvis
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mycket känsliga för storskaliga störningar som t.ex. kalavverkningar. Vissa typer av skog
med luckdynamik t.ex. vissa gransumpskogar och högörtsskogar har dock en god
produktionsförmåga varför dessa områden är attraktiva för skogsbrukare.
Luckdynamik finns på blöta, fuktiga platser eller där markskiktet är av högörtstyp (Fries
m.fl. 1997; Påhlsson 1998 för beskrivning av marktyper). Denna störningsregim kan också
förekomma på lågproduktiva friska marker med speciellt klimat, t.ex. vid kuster, i de
subalpina områdena nedanför den Skandinaviska fjällkedjan, på nordöstliga sluttningar på
hög höjd där snön smälter bort sent eller i inlandet nära stora sjöar (Hytteborn m.fl., 1987;
Bradshaw och Zackrisson, 1990; Zackrisson och Östlund, 1991).
God kännedom om dessa tre störningsregimer är viktig för skogsskötare vars mål är att
efterlikna naturlig dynamik i boreala skogar för att bibehålla skogens mångfald. Eftersom
nästan all avverkning sker i form av trakthyggesbruk är succession den helt dominerande
störningsregimen i brukade skogar i Norden. I ett naturligt landskap däremot är succession
den dominerande naturliga störningsregimen i S- och I-skogar, och finns vanligen inte i Aoch O-skogar (Angelstam 1998).

Biologisk mångfald
Skoglig kontinuitet betyder att en skog har funnits på en och samma plats under en lång tid
utan avbrott. Om en stor förändring sker i ekosystemet bryts kontinuiteten. En brand i ett
tallskogsbestånd som lämnar ett större antal levande tallar bör dock inte bedömas som ett
sådant kontinuitetsbrott utan som en mindre successionsstörning. En sådan störning är istället
en kontinuitetsbevarande händelse då den hindrar gran från att ta över ekosystemet och
därmed bryta tallens trädkontinuitet. Brandpåverkade tallskogsekosystem kan därför ha en
skoglig kontinuitet som sträcker sig flera tusen år bakåt i tiden. Ett ekosystems
kontinuitetslängd är alltså den tid som ett visst ekosystem funnits på en viss plats (Nitare
m.fl. 2004).
Vissa platser med granskog har t.ex. i stort sett varit granskogsekosystem alltsedan granen
vandrade in i Norden (Ohlson och Tryterud 1999). Dessa områden har långvarig kontinuitet
medan ett kalhygge eller en nyligen granplanterad åker har kort kontinuitet.
Läkningsförmågan hos platser med bruten kontinuitet varierar med avverkningsytans storlek
och omgivningens egenskaper å ena sidan, och arternas spridningsförmåga å den andra. Om
avverkningsplatsens omgivning består av lämplig skog i så kan olika svårspridda arter
kolonisera området så fort marken beklätts med träd av lämplig ålder. Då bibehålls skogens
biologiska kontinuitet (Fritz och Larsson 1997). Vid småskaliga huggningar som t.ex.
blädning, förutsatt att gamla träd och död ved av olika typer finns, är detta ofta fallet
eftersom arter då kan etablera sig från närliggande områden. Ett litet hygge mitt i ett
urskogslandskap har således en hög läkningsförmåga till skillnad mot en skog som växer upp
efter avverkningen av den sista naturskogsresten i ett landskap.
De moderna skogsbruksmetoderna som innebär en kort omloppscykel med bruten kontinuitet
leder till trivialisering av artsammansättningen både på bestånds- och landskapsnivå. Vissa
av dessa förändringar är troligen permanenta. Fler sällsynta arter riskerar att försvinna för en
lång framtid från många platser. Hårdast drabbade är de arter som har liten
spridningsförmåga och som inte klarar att överleva ett trädslagsbyte eller en öppen
hyggesfas. De arter som koloniserar området efter ett kraftigt kontinuitetsbrott kan ha en helt
annan härkomst och historiskt förflutet än de ursprungliga arterna.

Exempel på organismer i kontinuitetsskogar
En av de mest avgörande faktorerna för svårspridda arters nutida förekomst är långvarig
biologisk kontinuitet (Peterken 1974; Rackham 1976, 1980, 1986; Rose 1976, Kers 1977;
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Tibell 1992; Fritz och Larsson 1997). Långvarig biologisk kontinuitet hos olika
skogsekosystem har av forskare sedan 1970-talet lyfts fram som en av de mest avgörande
faktorerna som förklarar många svårspridda arters nutida förekomster (t.ex. Peterken 1974,
1981; Rackham 1976, 1980, 1986; Rose 1976; Kers 1977; Tibell 1992; Fritz och Larsson
1997). Därför har långvarig trädkontinuitet också varit ett av de viktigaste kriterierna för
att finna och avgränsa nyckelbiotoper i skogslandskapet (Nitare och Norén 1992)

Kärlväxter
Sydlundarv Stellaria nemorum ssp. glochidisperma är en sydlig lundväxt. Den har sina
nordliga utbredningslokaler endast på platser med mycket långvarig kontinuitet av
ädellövträd. På sina nordliga utpostlokaler är det troligt att dessa ekosystem finns kvar p.g.a.
ett särskilt kulturinflytande som gynnat ädellövträdsbestånd (Kers 1972).
Långvarig kontinuitet hos skogsekosystem har även stor betydelse för vissa lundgräs (Brunet
1993). Det är troligt att lokaler med svårspridda kärlväxter i själva verket är
reliktförekomster som skvallrar om lokala skogsekosystem med lång kontinuitet. Så är fallet
för skogar med tandrot Dentaria bulbifera, sårläka Sanicula europaea och skogssvingel
Festuca altissima (Gustafsson 2003; Aronsson 1999).

Mossor
Det finns ett flertal skogslevande mossor som behöver långvarig trädkontinuitet och
beskuggning. Alla baronmossor (Anomodon spp.) som växer som epifyter på ädellövträd
bedöms visa på långvarig trädkontinuitet. I barrskogar finns också ett antal mossor som är
tyder på långvarig trädkontinuitet. Några av dessa är terpentinmossa Geocalyx graveolens,
mörk husmossa Hylocomiastrum umbratum och blek stjärnmossa Mnium stellare
(Hallingbäck 1991; Hallingbäck och Weibull 1996).

Lavar
Vissa trädlevande lavar är mycket goda indikatorer på långvarig trädkontinuitet. Ett mycket
tydligt exempel på detta är Fritz och Larssons undersökning (1997) där en jämförelse gjordes
mellan lavars nutida förekomst och bokskogars kontinuitet på olika platser. Förekomsten av
rödlistade arter korrelerade mycket väl med kontinuitet av bokskogar. Av Hallands 38 bästa
lavlokaler, d.v.s. bokskogar med fler än 10 rödlistade arter hade 36 st. en skoglig kontinuitet
som åtminstone gick tillbaka till år 1650. De andra två lokalerna var möjligen
kontinuitetsskogar som dessutom låg 40 resp. 135 m från belagd kontinuitetsskog.
Kattfotslav Arthonia leucopellea, hållav Menegazzia terebrata och havstulpanlav
Thelotrema lepadinum är bra exempel på kontinuitetsskogsarter i sumpskogar (Ek m.fl.
2001). Lunglav Lobaria pulmonaria är ett annat exempel på en kontinuitetsskogsindikator i
lövskogar (Öckinger m.fl. 2002). Det finns också ett stort antal kontinuitetsskogs indikatorer
för barrskog, både bland skorplavarna (Tibell 1992) och hänglavarna (Esséen m.fl. 1981;
Svensson 1996; Josefsson 2004).

Svampar
Flera ovanliga tryfflar och spindelskivlingar som lever på lind- och hasselrötter är exempel
på mykorrhizasvampar som anses fordra kontinuitetsskogar, exempelvis svarta hjorttryfflar
Elaphomyces (Kers 1997). Exempel på kontinuitetsskogskrävande mykorrhizasvampar i
barrskog är t.ex. blåtryffel Chamonixia caespitosa och barrtryffel Hydnotrya michaelis (Kers
1985, 1989) i granskogar och goliatmusseron Tricholoma matsutake i vissa tallskogar
(Risberg 2003).
Även bland de saprofytiska svamparna finns kontinuitetsskogsindikatorer. Den på granbarr
levande bombmurklan har i Sverige endast påträffats i bedömda kontinuitetsskogar där inga
kalavverkningar skett (Martinsson och Nitare 1986). Hos de vedlevande svamparna finns
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flera arter som kräver platser med långvarig beståndsdynamik och med kontinuerlig tillgång
på olika typer av död ved. Lapptickan Amylocystis lapponica är ett sådant exempel.

Insekter
Vissa insekter kan också indikera långvarig trädkontiunitet (Nilsson och Baranowski 1993,
1994, 1995). Ett exempel är den sällsynta skalbaggen svartoxe Ceruchus chrysomelinus som
anses ha mycket höga krav på kontinuiteten på de platser där den påträffas (Nilsson m.fl.
2000). Även vissa svampmyggor påträffas endast i naturskogar med lång trädkontinuitet
(Økland 1994, 1996; Hedmark 1998, 2000). Många andra insektsarter visar också en
betydligt högre förekomst i naturskogar jämfört mot planterade skogar. Jordlöparen Carabus
violaceus är ett exempel på en sådan art (Assman 1999).

Sniglar och snäckor
De flesta av Nordens snigel- och snäckarter tillhör skogsfaunan. Sällsynta och krävande arter
återfinns främst i fuktiga, skuggiga skogar med lång kontinuitet. När ett område kalavverkas
och inga refuger sparas leder detta till att nästan alla snäckarter inom området dör ut
(Ehnström och Waldén 1986). Eftersom snäckor har dålig spridningsförmåga så lever många
arter i små och fragmenterade bestånd. T.ex. så utgör ädellövskogsbevuxna branter mot
Vätterns sydöstra delar den enda plats i Sverige där tornsnäckan Ena montana ännu finns
kvar. Detta är bara ett av flera exempel på arter som endast påträffas i skogar med lång
kontinuitet (Ehnström och Waldén 1986).

Kontinuitetsskogbrukets effekter på ekologiska värden
Jämfört med trakthyggesbruk är skogsbruksmetoder som strävar efter att skapa bestånd med
variation av trädåldrar, träddiametrar och trädslag gynnsamma för den skogliga
biodiversiteten (Lähde, 1993; Norokorpi m.fl. 1994; Larsen 1995). Det finns dock inte någon
enda ”naturnära” skogsbruksmetod som passar att använda i alla skogstyper. Flera olika
metoder måste alltså användas för att nå ett ekologiskt acceptabelt resultat (Angelstam
2003). Trots att likheten mellan vissa skogsbruksmetoder och störningsregimer är ganska
stor måste ändå hänsyn tas till ett antal andra faktorer. Exempelvis bör vissa träd och
trädgrupper, grova träd och träd med hög ålder samt lövträd sparas då t.ex. skogliga
stannfåglar (Andersson 2004), trädlevande lavar och förmodligen ett antal andra arter gynnas
av dessa strukturer. (Uliczka och Angelstam 2000). Dessutom måste åtgärder vidtas för att
gynna förekomsten av död ved av olika typer eftersom väldigt många arter är beroende detta.
I Sverige t.ex. är 1 126 av landets 4 120 rödlistade arter beroende av död ved (Dahlberg och
Stokland 2004). Vissa platser måste också helt undantas från avverkning (Angelstam 2003).
Fler successionsstadier måste få tillåtas att finnas i landskapet, både nystörda platser till de
senare successionsstadierna, där skogen uppnått en komplex struktur. I alla typer av
skötselsystem är det viktigt att viktiga komponenter och strukturer skyddas och återskapas,
både på bestånds- och landskapsnivå (Larsson m.fl. 2001).
Om hänsynstaganden görs även vid kontinuitetsskogsbruk så gynnar användandet dessa
metoder den skogliga biodiversiteten. Kontinuitetsskogsbruk kan naturligtvis inte ersätta helt
skyddade områden. Inte heller ska kontinuitetsskogsbruk ersätta samtliga platser som brukas
med trakthyggesbruk. Istället bör kontinuitetsskogsbruk vara ett komplement till skyddade
områden och användas på lämpliga ställen istället för kalhyggesbruk så det bildas en gradient
mellan skyddade områden och platser avverkade med kalhyggesbruk. Därmed skulle en
mångfald skogsdynamiker finnas i landskapet, som därmed skulle påminna mer om ett
landskap med naturlig dynamik (=ASIO-modellen). Exempelvis skulle
kontinuitetsskogsbruk kunna användas för att innesluta ömtåliga naturtyper och/eller knyta
ihop närliggande skyddsvärda områden av samma naturtyp. På så sätt skulle negativa
kanteffekter kunna undvikas runt känsliga naturområden och spridning mellan biologiskt
viktiga områden skulle underlättas. Detta kan vara ett viktigt tillämpningsområde då ett
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områdes omgivning och dess konnektivitet är lika viktig för dess biologiska funktion som
kvalitén på själva habitatet (Noss 1987). Ett annat tänkbart användningsområde för
kontinuitetsskogsbruk skulle vara att bibehålla skogsvegetation längs stora och små
vattendrag. Detta är något som de nordiska länderna har varit relativt dåliga på jämfört med
t.ex. Ryssland. Därmed skulle man också kunna bevara och återskapa gynnsamma
förhållanden i många rinnande vatten och därmed gynna biodiversiten för flera vattenlevande
arter (Lazdinis och Angelstam 2005). Att ställa om skogsbestånd från likåldrighet till
olikåldrighet tar dock mycket lång tid.

Andra konsekvenser av kontinuitetsskogsbruk
Vid användandet av kontinuitetsskogsbruk skapas skogsbestånd som är bättre rustade att
klara naturliga störningar som t.ex. stormar, snö, svamp- och insektsangrepp (Leibundgut,
1972; Kammerlander, 1978; Burschel, 1992). Här kanske kontinuitetsskogsbruk kan spela en
viktig roll i framtiden då dessa naturliga störningar kan orsaka skador med stora ekonomiska
kostnader som konsekvens. Det senaste exemplet på en sådan störning är stormen ”Gudrun”
som natten mellan den 8-9 januari 2005 fällde omkring 70 miljoner m3 skog i Götaland
(Holmberg 2005) vilket var lika mycket som Sveriges totala årsavverkning (Hagner 2004).
Kontinuitetsskogsbruk kan även motverka vissa antropogena störningar som t.ex.
luftföroreningar med dess konsekvenser samt den globala klimatförändringen (Shuetz m.fl.
1986). Kontinuitetsbrukade skogar kan också ge god ekonomisk avkastning samt har ofta ett
flertal andra funktioner (Johnson 1984; Burschel 1992; Mattsson och Li 1993; Nitare m.fl.
2004).

Skogsbruk och ekonomiska värden
Skogsbruksmetoder
De nordiska skogarna har stor betydelse för det ekonomiska välståndet då skogsindustrin
utgör en stor andel av de nationella bruttoproduktionerna (Mönkkönen 1999). Även
historiskt sett har skogen haft stor betydelse. Likt många andra skogstyper har skogarna i
Norden utnyttjats under en lång tid. I de nordiska boreala skogarna har skogsbruk
förekommit i över 200 år (Essen m.fl. 1997). Under de senaste 50 åren har trakthyggesbruk
varit den förhärskande skogsbruksmetoden. Med trakthyggesbruk avses enligt
Skogsencyklopedin (Sveriges Skogsvårdsförbund 2000): ”Skogsbrukssätt där
skötselåtgärderna under olika utvecklingsfaser hos skogen går ut på att skapa likåldriga,
större bestånd (trakt). Två huvudformer förekommer, genom kalavverkning och med
fröträdsställning.”
Detta skogsbrukssätt har fått ett mycket stort genomslag i Norden, men passar inte bra i
skogar där man vill bevara trädkontinuitet. Trakthyggesbruk bedrivs antingen genom att
huvuddelen av beståndet avverkas vid ett tillfälle eller genom successiv utglesning. Målet är
att få ett enskiktat och likåldrigt bestånd. Regeneration sker oftast genom plantering eller
sådd. Föryngring med hjälp av fröträd (tall) är också vanligt. På många platser används
markberedning för att få en bra föryngring, antingen man planteras eller förlitar sig på
naturlig frösådd.
Skapandet av låg- eller högskärmar som sedan avverkas är också en metod som används och
som räknas till trakthyggesbruk. Förutom den vanliga traditionella hyggesupptagningen
förekommer luckhuggning där mindre luckor tas upp och förstoras samt kanthuggning där
avverkning sker i smala remsor. Avsikten med dessa två sätt är erhålla en naturlig föryngring
med lokala frökällor (Nitare m.fl. 2004).
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Former av trakthyggesbruk
Kalavverkning med naturvårdshänsyn
I jämnåldriga bestånd fröar och gror eller planteras träden ungefär samtidigt. Detta gör att i
stort sett alla träd i ett bestånd är lika gamla. Det är därför enkelt att bestämma hur gammalt
ett bestånd är och när ett bestånd är avverkningsmoget. Det är också enkelt att bestämma
beståndets genetiska egenskaper vid plantering eller sådd (Angelstam 2003). Vid avverkning
huggs en mycket stor andel av träden ned. Numer lämnas dock oftast ett antal träd kvar i
naturvårdshänsyn och som fröträd. Antalet kvarlämnade träd varierar (Oliver och Larsson
1996). Kalavverkningsmetoden skapar bestånd som består av ett fåtal trädarter och med en
brist på biologiskt gamla träd. Detta minskar naturligtvis förutsättningarna för hög biologisk
mångfald av naturligt förekommande arter i områden som under en längre tid behandlas med
denna avverkningsmetod (Nitare m.fl. 2004).
Skärmskogsbruk
Med detta system avverkas ett bestånd i etapper. Tiden mellan avverkningarna är relativt kort
i förhållande till ett bestånds naturliga successionsutveckling och sker i utvecklingens tidiga
skeden. Regeneration av nästa åldersklass sker därför under visst skydd av de kvarstående
träden. Skärmskogsbruksmetoden (Shelterwood) är en mellankategori där förekomsten av
två åldersklasser kan vara antingen temporär eller beständig (Smith m.fl. 1997).
Trakthyggesbrukets konsekvenser
Eftersom skogsbrukare vill ha största möjliga skörd på minsta möjliga tid så avverkas
vanligtvis ett bestånd så fort tillväxtkurvan börjar avta. Detta medför att antalet äldre bestånd
minskar med ökande användning av dessa typer av trakthyggesbruk. Dessutom så
missgynnas arter som kräver strukturer som endast finns i tidiga skeden av naturliga
störningar såsom bränd ved (Wikars 1992), bar mark (Esseen m.fl. 1997) och värme
(Granström 1993) för att fortleva. Variationen i trädålder är mycket stor i naturliga skogar.
Även i nystörda skogar finns ofta ostörda platser med äldre träd som gradvis smälter samman
med det övriga beståndet. Det har utvecklats olika skötselsystem där vissa träd eller
trädgrupper lämnas kvar för att gynna biodiversiteten. Trots att detta säkert påverkar
framtida skogsbestånd positivt fortsätter avverkningar i gamla skogsbestånd och decimerar
därmed den totala andelen äldre skog i landskapen samt minskar medelstorleken på enskilda
bestånd med gammal skog (Angelstam 2003).
Intensiv användning av skogsbruksmetoder som inte härmar naturskogens dynamik har lett
till att äldre naturskogsartade bestånd numer är mycket ovanliga. Detta är särskilt tydligt i
södra och centrala delarna av Skandinavien (Nordiska ministerrådet. 1994).
Skillnaderna mellan brukade och orörda skogsområden är många. Skogsbestånd som är
påverkade av de moderna skogsbruksmetoderna är som regel mindre och har förenklade
beståndsstrukturer samt yngre trädåldrar. De är också mer isolerade och har minskat naturligt
förfall, som t.ex. skadade träd, stående död ved och liggande död ved i olika
nedbrytningsstadier m.m. (Noss 1993; Angelstam m.fl. 2005). Det har dessutom skett en
oproportionerligt stor förlust av skog på rika jordar bl.a. p.g.a. jordbruket (Angelstam m.fl.
2003). Dessa förändringar i skogsstrukturen är starkt bidragande till att allt fler arter har
blivit utrotningshotade (Noss 1993).

Blädning
Om den skogliga biodiversiteten ska bevaras krävs därför att vissa platser helt undantas från
skogsbruk medan andra platser brukas med skonsammare metoder (Lähde m.fl. 1999;
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Niemelä 1999; Kuuluvainen 2002; Angelstam m.fl. 2005). En sådan skonsammare
avverkningsmetod är t.ex. blädning som har används i Norden i mer än 100 år men som
numer endast används marginellt, speciellt i de stora skogsländerna Sverige och Finland
(Nitare m.fl. 2004; Lundqvist 2005).
Blädning definieras i Skogsencyklopedin enligt följande: ”Skogsbrukssätt som innebär att
skogen sköts med upprepade blädningar.” Med blädning avses: ”Avverkning med syfte att
avverka i en fullskiktad skog utan att dess struktur ändras. Blädning är en avverkningsform
som innebär att beståndet hålls fullskiktat enligt den s.k. J-kurvan. J-kurvan innebär att det
finns många klena träd och få grova (Se figur 1). Likaså ska det finnas många korta träd och
färre långa. Metoden bygger på beståndsföryngring utan några föryngringsåtgärder.”
Fig.1.
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Figuren visar diameterfördelningen av träden i en granskog som inte påverkats av skogsbruk.
(Figuren är anpassad från Svensson & Jeglum 2000).
Vid blädningsbruk går inga åldersklasser att urskilja i beståndet. Träden i ett bestånd varierar
i ålder, storlek och består ofta av en eller flera olika skuggfördragande arter. Ständig
konkurrens om ljus och vatten råder mellan de närstående trädindividerna. Allt eftersom en
viss åldersklass blir äldre, dör träd som utkonkurreras av andra träd. En stor andel av träden
dör vid låg ålder, sedan avtar mortaliteten med ökad ålder. Varje åldersgrupp av träd upptar
därför lika stora ytor. Detta gör i sin tur att ålders- och diameterspridningen i sådana bestånd
ofta bildar en omvänt J-formad fördelningskurva, från ett stort antal unga/tunna träd i ena
änden, till en lång svans av gamla/grova träd i andra änden.
Det är mycket svårt att styra den genetiska uppsättningen av träd eftersom uppkommande
träd regenereras från frön (Nitare m.fl. 2004). Denna avverkningsmetod gynnar skuggtåliga
träd främst gran men även flera ädellövträd som t.ex. bok (Kuuluvainen 1994; Oliver och
Larson 1996; Lundqvist 2005). Blädning delas ofta in två olika typer: trädvis blädning där
ett bestånd tunnas ut trädvis så att inga större luckor skapas och luckvis blädning där mindre
grupper av träd avverkas för att tillgodose kraven för lite mer ljuskrävande arter (Børset
1986; Smith m.fl. 1997).
För att startskedet i en succession ska kunna ske måste luckor skapas i det befintliga
beståndet så att den nya generationen träd kan regenereras. Med blädningsmetoden blir dessa
luckor små och kan därför inte tillgodose kraven för de arter som kräver storskaliga
störningar. Därmed är blädningsbruk mer lämpat för att bevara strukturen och dynamiken i
bestånd som befinner sig i senare successionsstadier (Angelstam 2003). När träd- eller
luckvis blädning utförs i skogar med skuggtåliga träd som t.ex. bok och gran på näringsrika
jordar bibehålls den flerskiktsstruktur med träd i alla åldrar och storlekar som naturligt finns i
dessa typer av skogar (Lundqvist 2005).
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Utifrån blädningsmetoden har ett antal skogsbruksmetoder som är baserade på dynamiken
och strukturen i naturskogar föreslagits. Några exempel på dessa är naturorienterat skogsbruk
(Lähde, 1992, 1993), ekologiorienterat skogsbruk (Frivold, 1992), nära naturen (Hagner
1992; Bode och von Hohnhurst 1995; Haveraaen 1995), mångfaldsorienterat skogsbruk
(Lähde 1995), och Naturkultur (Hagner 2005). Gemensamt för dessa metoder är att inte alla
träd huggs ned utan att en stor del av träden sparas.
En skog räknas som kontinuitetsskog om den funnits på en plats i 300 år eller mer utan
väsentliga träslagsbyten och om virkesförrådet under denna tid inte har understigit 30 m3
skog/ha (svensk definition). En definition av kontinuitetsskogsbruk skulle därför kunna vara
ett skogsbruk där minst 30 m3 skog lämnades efter avverkning. Detta är dock en ganska
opraktisk definition eftersom den kvarvarande mängden kan vara lägre för att bäst gynna
vissa värden. I detta arbete har därför en ny definition av kontinuitetsskogsbruk skapats så
att fler skogsbruksmetoder kan innefattas i begreppet kontinuitetsskogsbruk och därmed
också kunna gynna fler skogliga värden. Denna definition lyder; kontinuitetsskogsbruk är de
skogsbruksmetoder som vid avverkning kvarlämnar en stor andel träd för att gynna olika
skogliga värden. De senaste åren har allt fler röster börjat höjas för att införa sådana typer av
skogbruk i Norden, bl.a. för att klara olika miljömål. T.ex. så vill Skogsstyrelsen i Sverige att
kontinuitetsskogsbruk ska användas i de kvarvarande svenska kontinuitetsskogar som inte
innefattas av områdesskydd (Nitare m.fl. 2004).

Vilka störningsregimer kan då imiteras med Kontinuitetsskogsbruk?
Eftersom en stor del av träden alltid står kvar vid kontinuitetsskogsbruk lämpar sig denna
metod inte för att efterlikna tidiga stadier i successionsdynamiken efter storskaliga
störningar. Däremot så lämpar sig denna skogbruksmetod bra för att imitera dynamiken i
sena successionsstadier och på platser med små eller medelstora störningar. Här kommer
några förlag till platser där kontinuitetsskogsbruk skulle kunna användas för att gynna den
biologiska mångfalden.

Skiktad tallskogsdynamik
Rülcker m.fl. (1994), Fries m.fl. (1997) och Angelstam (2003) har föreslagit att denna
dynamik kan efterliknas genom att konsekvent lämna ett antal träd vid varje skördetillfälle.
Detta skulle efter en tid leda till att bestånden skulle utveckla mer av gamla träd och död ved
i olika nedbrytningsgrader. Dessutom skulle efter en tid en flerskiktsstruktur bildas med träd
i flera åldrar. För att imitera de allra tidigaste stadierna behöver också naturvårdsbränningar
göras (Fries m.fl. 1997). Smith m.fl. (1997) föreslår gruppvis blädning som en lämplig
avverkningsmetod för bestånd med flera åldersklasser, där lågintensiva bränder är vanligt
förekommande.
Om en tillräckligt stor mängd träd lämnas kvar räknas detta som kontinuitetsskogsbruk.

Luckdynamik
Granen är en skuggtålig art. Därför lämpar sig blädningsbruk, eller de från blädning
modifierade naturnära skogsbruksmetoderna, kanske allra bäst i blöta eller fuktiga
granskogar med luckdynamik (Lundqvist 1989a, b, c; Lähde m.fl. 1999). Blädningsbruk
skulle därför kunna användas för att återskapa och bevara strukturen och biodiversiteten i
naturliga granskogar med luckdynamik (Ohlson och Tryterud 1999; Angelstam m.fl. 2005).

Kulturlandskapets trädbärande gräsmarker
I de södra och västligaste delarna av Norden finns fortfarande en del trädbärande gräsmarker
som påminner om det förindustriella skogs- och jordbruket. Dessa platser hyser ofta en
mycket stor artrikedom med många av de rödlistade arterna (Nitare och Norén 1992). Genom
att uppmuntra användning av olika kontinuitetsskogsbruksmetoder i dessa landskap skulle
sannolikt ekologiska och kulturhistoriska värden gynnas (Slotte och Göransson 1996a,b).
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Trakthyggesbruk och NaturKulturmetoden
En av de senaste studierna som tittar på ekonomiska konsekvenser av alternativa skogsbruk
har gjorts av Hagner (2004). I denna artikel jämför Hagner sitt eget skogsbrukskoncept
”Naturkultur” (Hagner 2005) med kalhyggesbruk. Denna ekonomiska studie innefattar allt
från skillnader på beståndsnivå till hur Naturkultur skulle kunna påverka ekonomin på
nationell nivå. Här följer en sammanfattning av analyser som jämfört de två skogsbruksätten
kalhyggesbruk och Naturkultur.
Enligt Hagner (2004) är en stor nackdel med kalhyggesbruk att den naturliga
trädkonkurrensen leder till en storleksmässig ojämnhet av träden som ständigt måste
motarbetas. En annan nackdel med kalhyggesbruk är att 75 % av trädindividerna tas bort
medan de fortfarande är små vilket skapar en massa ”onödigt” gallringsjobb (Hagner 2004).
Den främsta fördelen med kalhyggesbruk är att det är en metod som de flesta skogsarbetare
finner enkel och bekväm att använda sig av.
Vid Naturkultur gäller en annan ekonomisk princip än vid kalhyggesbruk. Nuvärdet
maximeras för varje trädgrupp som konkurrerar om samma tillväxtresurser. När ett träd
uppnått ekonomisk mognad (d.v.s. räntan av trädtillväxten ger lägre avkastning än en
alternativ pengaplacering skulle inbringa till skogsägaren, Hagner m.fl. 2001) så skördas
trädet. Vid denna princip så behöver inte den naturliga skogsdynamiken motverkas. Istället
så sker en naturlig konkurrens där de stora träden växer snabbast p.g.a. att de fångar in mest
solljus. Detta leder till att de små träden tillfälligt hämmas i sin tillväxt, varför inga gallringar
behöver göras. Vid Naturkultur domineras skogen ständigt av glest stående stora träd som
växer snabbt med hög ränta på sitt eget kapital. Eftersom de stora träden vid Naturkultur står
glesare än träden vid traditionella skogsbruksmetoder skördas träden vid större dimensioner
vid Naturkultur än vid kalhyggesbruk. Däremot skördas mycket färre småträd vid
Naturkultur. Vissa träd plockas dock bort vid gallring om de är defekta eller står för tätt.
Efter gallring planteras de bildade luckorna som saknar naturlig återväxt (Hagner 2004).

Ökade kostnader vid Naturkultur jämfört med kalhyggesbruk (kr/m3)
Ett examensarbete tyder planering och administration blir 13 kr/m3 dyrare vid Naturkultur,
åtminstone i startskedet (Hagner 2004).
Vid avverkning med Naturkultur berörs en dubbelt så stor yta för vägunderhåll som vid
kalhyggesbruk. Dessutom sker avverkningar oftare (ca vart 15: e år) än vid kalhyggesbruk
(ca vart 90: e år). Å andra sidan måste avverkningsplatser vid kalhyggesbruk vara åtkomligt
för markberedning, plantering, två röjningar, två gallringar och slutavverkning, alltså 7
gånger under en omloppstid på 90 år. Vägunderhållet blir dock dyrare vid Naturkultur,
förlusten beräknas vara 4 kr/m3 enligt Hagner (2004).
Att anlita en entreprenör som sköter trädmärkningen är relativt dyrt, ca 3000 kr/dag. Denna
kostnad ökar priset för Naturkultur med 13 kr/m3 (Hagner 2004).
Vid Naturkultur ökar arbetstiden vid skördning och skotning med 25 % jämfört med tiden
vid slutavverkning. Däremot så blir det ingen arbetstid i s.k. gallring. Sammanlagt ökar tiden
för avverkningsmaskiner med ca 10 %. Detta motsvarar en ökad kostnad av 10 kr/m3 för
(Hagner 2004).
Vid plantering för Naturkultur sätts färre plantor (600/ha) än vid K (2500/ha) under en
omloppstid på 90 år. Nackdelen vid Naturkultur är att plantering sker vart 15: e år istället för
vart 90: e vid kalhyggesbruk. Därmed måste plantören gå 6 gånger så lång väg vid
Naturkultur som vid kalhyggesbruk. Kostanden för plantörer blir därmed fördubblad medan
plantkostanden bara blir 1/3. Sammanlagt blir kostanden för Naturkultur 20 kr/m3 (Hagner
2004).
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I stora delar av Sverige den naturliga återväxten för stor varför områden brukade med
Naturkultur måste röjas. Priset för detta ligger på ca 10 kr/m3. Detta leder dock till en
kostnadsstegring på 50 % vilket motsvarar 5 kr/m3. Slutkostnaden för röjning vid
Naturkultur blir alltså 5 kr/m3 (Hagner 2004).
Hagner beräknar alltså den sammanlagda kostnadsökningen vid Naturkultur till 65 kr/m3.

Vinster vid Naturkultur jämfört med kalhyggesbruk (kr/m3)
Hagner (2004) anser att vid Naturkultur blir virkes- och massavedskvalitén högre än vid
kalhyggesbruk, dessutom blir timret grövre och utgör en större andel vid Naturkultur. Bruk
med Naturkultur skapar också möjligheten att sälja en hel del specialtimmer till höga priser.
Detta gör att skogsägarens inkomst stegras rejält. Enligt Hagner stiger nettot nära bilväg från
100 kr/m3 till 265 kr/m3.
Hagner tror dessutom att Naturkultur i framtiden har potential att vara ändå mer lönsamt.
Han menar att m.h.a. modern datateknik kan skogsägaren kartlägga enskilda träd i sina ägor.
Genom att sedan skapa kontakt med kunder via Internet kan skogsägaren lämna kvar
värdefulla träd i skogen till dess att en kund efterfrågar dessa. Dessutom kan skogsägaren ta
mycket bra betalt för delar av sitt virke eftersom detta motsvarar vissa kunders specifika
önskemål. Den ökande hanteringen som t.ex. avverkningar och specialleveranser kan också
generera ökad sysselsättning (Hagner 2004).
Enligt Hagner (2004) skulle vinsten för skogsägaren därmed bli 165 – 65 kr, d.v.s. 100
kr/m3. Han menar också att ovanpå detta skulle en ökad inkomst på 65 kr/m3 tillfalla berörda
vägbyggare, administratörer, entreprenörer och skogsskötare .
Hagner redogör också för ett stort antal positiva ekonomiska bonuseffekter av brukandet av
Naturkultur. En sådan effekt är ökat antal arbetstillfällen (Hagner 2004). I dagar som dessa
med hög arbetslöshet är detta ett intressant påstående som tidigare debatterats. Detta
påstående ligger dock i linje med Hueting (1996) som i sin artikel om de vanligaste
förekommande myterna i miljödebatten skriver så här om antalet arbetstillfällen vid
miljöinriktad skogsskötsel.
Det har antagits att bevarandeinriktad skogsskötsel har stått i motsatsförhållande till
mängden arbetstillfällen. Risken för högre arbetslöshet har ofta används som argument av
motståndare till avsättning av skyddsvärd mark. Det verkar dock som om det motsatta
förhållandet ligger närmare sanningen. Skötsel och avverkning av skog kräver större
arbetskraft på områdesbevarande platser än på platser med vanligt skogsbruk. Skötsel av
skyddade områden, restaurering av förlorade strukturer och naturnära avverkningsmetoder
istället för trakthyggesbruk skapar ett behov av mer arbetskraft (Hueting 1996).
Det som däremot inte leder till fler arbetstillfällen är de stora tekniska förändringarna som
skett inom det nordiska skogsbruket och timmerindustin de senaste åren. Mellan 1982 och
1996, t.ex., så låg avverkningsnivån i Finland ganska konstant runt 50 miljoner m3/år, medan
antalet anställda inom avverkningsbranschen minskade från 16 300 till 3 700 jobb, alltså med
77 % (Finsk skogsstatistik 1997).
Hagner anser alltså att en övergång från kalhyggesbruk till Naturkultur skulle vare en
ekonomiskt lönsam affär medan vissa andra menar att kontinuitetsskogsbruk är mera
kostsamt än trakthyggesbruk. Hubert m.fl. (2000) visade i en brittisk studie under engelska
förhållanden att kontinuitetsskogsbruk mindre lönsamt än kalhyggesbruk.
Hagner (2005) påstår vidare att Naturkultur kan användas på alla ståndorter och på alla
trädslag. Han menar också att Naturkultur kan användas i enskiktade bestånd som genom rätt
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gallringsteknik kan omvandlas till skiktade områden. Detta står tydligt i motsatsförhållande
till det som tidigare påståtts av de flesta forskare om kontinuitetsskogsbruksmetoden
blädning som bör utföras i bestånd med omvänd J-kurva och med skuggföredragande
trädarter (Lundqvist 2005). Hagner påpekar dock att Naturkultur skiljer sig markant från
blädning i många avseenden när det gäller avverkningsmetoder och redogör noggrant för
varför Naturkultur kan användas på skogstyper där inte blädning kan användas (Hagner
2005).
Här behöver mer forskning göras för att klargöra hur olika skogstyper utvecklas under
påverkan av Naturkultur och om denna metod verkligen kan ge timmer av högre kvalité än
traditionella skogsbruksmetoder.
Ett problem med Naturkultur är att stora öppna hyggesytor blir en bristvara i landskapet.
Hagner (2005) föreslår därför att vissa luckor i skogsbestånden inte planteras igen, samt att
kalhyggen aktivt återskapas och att naturvårdsbränningar görs för att gynna arter som kräver
dessa strukturer/processer.
Skogsvårdsstyrelsen har visat intresse för Hagners metod Naturkultur. Då de anser att det är
för tidigt att bedöma effekterna av Naturkultur vad det gäller produktion och ekonomi så har
de lagt ut ett antal försöksytor i på olika platser i Sverige. De väntar därför på resultaten från
dessa och eventuellt ytterligare forskning innan de tar ställning om Naturkulturs vara eller
inte vara. De anser dock att beträffande kontinuitetskrävande arter torde effekterna vara
snarlika blädningens, givet att tillräckliga volymer kvarlämnas för att behålla
kontinuitetsvärdena (Nitare m.fl. 2004).

Ekonomi
Skogen i Norden är viktig, inte minst ekonomiskt (Sommestad 2003). I Sverige t.ex., så
sysselsätter skogsbruket och förädlingsindustrierna ungefär 100 000 personer.
Skogsindustrin är den näringsgren som inbringar mest utländsk valuta till landet.
Nettoexporten från denna näringsgren ligger på 110 miljarder per år (Svensk skogsstatistik.
2004). Dessutom bidrar skogen till merparten av de biobränslen som 1998 utgjorde nästan
1/5 av energitillförseln i Sverige (Skogsstyrelsen. 2000).
Även historiskt sett har skogarna varit viktiga varför skogarna har brukats i flera hundra år
(Essén m.fl. 1997). I mitten på 1950-talet infördes intensiva skogsbruksmetoder, eftersom
maximal produktion av virke och massaved var skogspolitikens målsättning. Avverkningar
(oftast kalhuggningar) utfördes beståndsvis med liten eller ingen tanke på omgivningen.
Avverkningarna skedde så fort tillväxtkurvan i ett bestånd började avta (Mönkkönen 1999).
På senare tid har dock idéer om ett mer naturvårdsinriktat skogsskötselsystem förts fram i de
nordiska länderna (Rülcker m.fl. 1994; Angelstam och Pettersson 1997, Mielikäinen och
Hynynen 2003). I detta nya system, härefter kallat ekologisk landskapsplanering eller
landskapsekologisk planering, planeras och brukas områden i större enheter, landskap.
Tanken med detta skötselsätt är att bevara livskraftiga bestånd av alla nu levande arter och
öka deras möjligheter att kunna spridas i landskapet. Samtidigt ska skogslandskapet kunna
brukas på ett lönsamt och hållbart sätt. Ett mål med ekologisk landskapsplanering är att
maximera de ekonomiska fördelarna med att skydda skog (Mökkönen 1999). Syftet med
detta är att beakta skogslandskapets alla olika användningsområden, inte bara brukandet av
skogen och bevarande av biologisk mångfald utan också ta hänsyn till skogens, kulturella,
sociala, utbildnings- och forskningsvärden. Därför beror framgången av detta nya skötselsätt
inte bara på om den biologiska mångfalden kan behållas utan även ekonomiska och sociala
faktorer tas med i beräkningen. Det har dock visat sig vara svårt att bedöma de ekonomiska
vinningarna av biodiversitetsbevarande skötselmetoder eftersom de nordiska
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marknadsekonomierna inte klarar av att värdesätta andra skogsfördelar än själva fiberråvaran
(Mönkkönen 1999).
Biodiversitet inkluderar flera olika ekonomiska dimensioner i form av varor och tjänster som
endast på senare tid har börjat komma att erkännas (Pearce och Moran 1994; Barbier m.fl.
1995; Costanza m.fl. 1997). Dagens marknader misslyckas till stora delar att fånga det totala
ekonomiska värdet av biodiversitet (Pearce och Moran 1994; Costanza m.fl. 1997). Kanske
därför att de skogliga egenskaper som inte har något ekonomiskt värde är svåra att skilja från
de egenskaper som faktiskt har ekonomiskt värde men som inte är direkt
konsumtionsrelaterat (Mönkkönen 1999). Det kan t.ex. vara svårt att veta om ett ökat antal
skogsbesökare i ett skogsområde leder till bättre hälsa och i längden minskade
sjukvårdskostnader eller om hälsan hos dessa människor förblir densamma.
I Norden utgör de flesta skogsområden en gratis tillgång för allmänheten. Tack vare
allemansrätten så kan människor använda skogarna för rekreation, friluftsliv och
bärplockning. Många av de tillgångar som finns i de nordiska skogarna behandlas dock
fortfarande som om de fanns i överflöd även om de börjar bli allt mer sällsynta, som t.ex.
gamla naturskogsartade områden (Mönkkönen 1999).
Den generella synen på biodiversitetsbevarande skogsskötsel är att den är ekonomiskt
underlägsen ett traditionellt oreglerat skogsbruk. De ekonomiska fördelarna anses vara
försumbara, trots att mycket små ansträngningar har gjorts för att studera dem. De kortsiktiga
fördelarna med timmeravverkning är däremot lättförståliga för marknaden, inte minst
eftersom avverkningskostnader hålls nere m.h.a. statligt stöd.
En stor utmaning är därför att skapa ekonomiska analyser som fastställer ett värde för arter,
ekosystem och andra biodiversitetskomponenter, så att fördelarna med bevarandet av den
biologiska mångfalden kan jämföras med värdet av aktiviteter som har motsatt effekt på
biodiversiteten (Mönkkönen 1999).
Landskapsekologisk planering kom till delvis p.g.a. marknadens krav på ekologiskt hållbara
produkter. Detta är ett exempel på att sådan skogsskötsel har ekonomiska fördelar på lång
sikt även om de är kostsamma på kort sikt. Skogliga certifieringssystem är ett användbart
verktyg för att ge ekologiskt hållbara produkter ett ekonomiskt värde (Hellström 2001).
Ett annat sätt som kanske kan kombinera ekonomisk vinning med andra skogliga fördelar
som biodiversitet, kulturvärden, estetiska värden, rekreationsvärde m.m. är användandet av
kontinuitetsskogsbruksmetoder. Detta är i alla fall Skogsstyrelsens förhoppning (Nitare m.fl.
2004).
En intressant fråga är därmed om kontinuitetsskogsbruk kan jämföras med trakthyggesbruket
i fråga om ekonomisk lönsamhet. Ett stort antal undersökningar på detta område har också
gjorts där olika ekonomiska aspekter har studerats (Lundqvist 1989a, b, c; Persson 1992;
Dale m.fl. 1993; Fjeld 1994; Hagner 1998; Hubert. m.fl. 2000; Nilsson 2000; Tarp, m.fl.
2000; Andreassen och Öyen 2002; Nord-Larsen m.fl. 2003). Av dessa och andra analyser är
det svårt att dra övergripande slutsatser då oftast endast en eller ett fåtal aspekter studeras,
t.ex. föryngringskostnaden för ett område. Dessutom finns det ett mycket stort antal faktorer
som påverkar undersökningsresultaten och gör dessa svåra att jämföra. Trädslag, topografi,
ståndort, områdesstorlek, typ av avverkningsmaskin, klimat, undersökningstid m.m. är bara
några av de variabler som skiljer sig åt mellan olika studier. De flesta resultaten i dessa
studier tyder dock på att avverkningskostnaderna blir högre vid kontinuitetsskogsbruk medan
kostnaderna för föryngring blir lägre.
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Sociala värden och kulturmiljövärden
Vilka är de sociala värdena?
Skogens sociala värden kan t.ex. vara; förekomst av bär/svamp, möjligheten att jaga och att
utöva olika motionsformer, skönhetsupplevelser, avkoppling och spänning, kulturlämningar
samt utbildningsmöjligheter kopplade till skogen. Även ekosystemtjänster som t.ex. rent
vatten, ren luft och avsaknad av störande buller räknas som sociala värden. Olika möjligheter
till turistaktiviteter är ett annat värde som tillhör den sociala sektorn. Dessutom utgör skogen
en nationell identitet för några av de nordiska länderna. Många är också de konstnärer och
författare som söker sina motiv eller sin inspiration till sina berättelser i skogen, vilket också
detta kan räknas som sociala värden (Nordanstig 2003).

Mönster och trender
I Norden dominerar skogen till skillnad från de övriga europeiska länderna där
jordbruksområden dominerar landskapen. Därför är skogen och dess nyttjande i form av
skogsbruk, jakt och fiske och viktiga för den nordiska befolkningen (Wiklund 1995,
Skogsstyrelsen. 2002). En svensk undersökning visade att en stor majoritet av svenskarna
(94 %) höll med om uttalandet; att vara ute i skogen, på öppna marker eller vid havet känns
avslappnade och harmoniskt. På frågan om varför de kände detta svarade 75 % att de gillade
att plocka bär/svamp, att fiska och att jaga och att detta gav dem deras känsla (Uddenberg
1995). Därför besöks också de nordiska skogarna frekvent av sina innevånare, i Sverige t.ex.
besöks skogen i snitt mellan 1-2 gånger varannan vecka av de svenska innevånarna
(Lindhagen 1996b; Lindhagen och Hörnsten 2000). Tidigare skedde hälften av alla
skogsbesök i den tätortsnära skogen (Kardell 1985) och många tecken tyder på att den
andelen har ökar väsentligt sedan dess, till kanske 80 % (Skogsstyrelsen 2002).
Att vistas i naturen gör att man blir friskare. Det har t.ex. bevisats att tillgång till stadsnära
skogar och grönområden har en positiv inverkan på människors hälsa och välmående (Grahn
1992, 1996). Detta kanske är en av anledningarna till att den nya skogspolitiken inte bara
omfattar ekonomiska och ekologiska aspekter utan även sociala hänsynstaganden har börjat
tas i beaktande. Den nya skogspolitiken gällande ekonomiska, miljömässiga och
sociokulturella målen sammanfattas som ”Skog till nytta för alla”
I Sverige så ledde ett nytt regeringsbeslut 2001 om skyddande av natur till att Skogsstyrelsen
skrev en rapport om hur skogens sociala värden kan gynnas (Nordanstig 2003).
Nordanstig pekade på fyra viktiga sociala faktorer av hög prioritet vid skogsplanering:
1. Säkra tillgängligheten av skogar och grönområden nära städer.
2. Öka allmänhetens kunskaper om skogen.
3. Öka antalet användningsområden för skogen, så att de även inkluderar t.ex. naturturism.
4. Marknadsföra skogens sociala värden.
För att säkra tillgängligheten, och få frekvent besökta skogar måste dessa ligga inom
gångavstånd från där man bor. Helst inom 1 km och inte längre än 2 km (Hörnsten och
Fredman 2000). En annan viktig del för att locka människor till skogarna är att skapa
områden som människor finner angenäma att vistas i. Avsaknad av brandspår, avsaknad av
avverkningsrester, tillgången på stora träd, glesa bestånd, god markvegetation och hög
artrikedom ger enligt de flesta en estetsikt vacker skog (Ribe 1989). Andra undersökningar
visar att människor generellt sett föredrar lövskog framför barrskog och äldre skog framför
yngre skog. Stora förändringar, som en föryngringsavverkning, är dessutom negativt ur
upplevelsesynpunkt. Mot den bakgrunden kan man säga att det produktionsinriktade
skogsbruket med fokus på barrträdsproduktion och korta omloppstider, inte skapar skogar
som tillfredsställer människors rekreationsintressen.
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En viktig del av skogspolitikens och skogsbrukets påverkan beror därför av hur skogsbruket
bedrivs nära tätorterna (Skogsstyrelsen 2002). För att bevara och öka rekreationsvärdet i den
tätortsnära skogen behövs en tydlig målsättning och en anpassad skötsel. Skogsägare,
förvaltare och andra yrkesgrupper som använder den tätortsnära naturen bör ges råd och
information om hur olika skogsbruksåtgärder bäst ska utföras för att de sociala värdena i den
tätortsnära skogen ska bevaras eller ökas (Nordanstig 2003).
Tärtortsnära skogsbruk (Urban Forestry) är ett skogsbrukssätt vars mål är att öka
trivsamheten i de stadsnära skogarna genom att bruka dessa så att samhällets fysiska, sociala
och ekonomiska status gynnas. Detta omfattar trädens förbättrande effekter på miljön, samt
deras generella och rekreativa värden för människors välmående. Tätortsnära skogsbruk
inbegriper allt från vård av enskilda träd till skötsel av skogsbestånd i flerbrukssyfte
(Nordanstig 2003).
Den ökade urbaniseringen tillsammans med det faktum att 95 % av Sveriges befolkning bor i
eller i närheten av en tätort gör att de urbana skogarna fått en ökad betydelse som
rekreationsområden. Det finns dessutom fakta som tyder på att ökade fastighetspriser nära
skog, helst lövskog eller blandskog. Vi värdesätter denna närhet. En annan möjlig
intäktskälla för lokalsamhällen som utvecklats på många håll i glesbygden är
upplevelseturism såsom vandring, ridning, jakt, fiske och skidåkning i mer eller mindre
orörd skog (Rydberg 2001).
För att behålla eller helst öka sysselsättningen i glesbefolkade, skogsrika områden måste
kraftiga satsningar på utveckling göras. Dessutom bör forskningen om skogslandskapets
framtidsvärden och produkter i vid mening utökas. Möjligheterna att öka virkesuttaget och
att skapa nya produkter anses som mycket stora.
Övergången till ett kretsloppssamhälle kommer att ställa skogen i en allt mer central position
och skapar nya möjligheter. Nya arbetstillfällen kan också tillkomma vid olika typer av
skogsrelaterad besöksnäring, samt genom att andra skogsprodukter än träd tillvaratas.
En av de mest intressanta potentiella inkomstkällan i framtiden inom den sociala sektorn är
turistnäringen. Denna näringsgren är en av de snabbast växande globalt sett. Turistnäringen
sysselsatte i Sverige ca 150 000 personer och svarade 2001 för ca 3 % av BNP. Om denna
näring ska kunna växa i Norden måste ett brett sortiment av högförädlade turistpaket riktade
till köpstarka grupper utvecklas. Denna satsning bör göras utifrån de konkurrensfördelar de
nordiska skogsländerna har gällande turism och upplevelser, nämligen god förekomst av
tillgänglig natur samt välutbildade innevånare med goda språkkunskaper.
De nordiska länderna har rena miljöer och ett överflöd av tillgänglig natur. Därför borde de
nordiska länderna kunna bli attraktivare som turistmål. Detta mot bakgrund av att
naturupplevelser redan idag är en stor anledning till att utländska gäster besöker Norden.
T.ex. så kommer 52 % av de utländska turisterna i Sverige för att fiska, vandra i naturen och
paddla. Skogen och naturen utgör tack vare allemansrätten den tillgängliga arenan. Här
kommer de ekonomiska intäkterna från den service som kan knytas till naturupplevelsen
(Nordanstig 2003).

Kontinuitetsskogsbrukets påverkan på sociala värden
Stadsnära skogar
Även om de flesta former av kontinuitetsskogsbruksmetoder inte är ultimata för att tillgodose
alla krav som ställs i stadsnära skogar har de dock uppenbara fördelar jämfört med
trakthyggesbruk. Med kontinuitetsskogsbruk skulle troligtvis färre avverkningsrester finnas
efter avverkning, stora och gamla träd skulle alltid finnas i skogen, och artrikedomen skulle
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därmed sannolikt vara högre (Atlegrim och Sjöberg 1995; 1996a, 1996b, 2004). Dessutom
skulle inte stora förändringar som slutavverkningar störa den visuella upplevelsen. Om en
gles form av kontinuitetsskogsbruk bedrevs skulle detta också förhöja människors upplevelse
av skogen samtidigt som det förmodligen skulle gynna markväxtligheten, som t.ex. ökad
förekomst av bär (Atlegrim och Sjöberg 1996a ). Det har dessutom visats att vissa
kontinuitetsskogsbruksmetoder ger skogar som upplevs som trivsammare än vad
kalhyggesbruk gör (Lindhagen 1996a).
Vissa av de nordiska länderna är internationellt kända för att ligga långt fram när det gäller
kunskap om naturvårdsåtgärder och skogsproduktion. När det gäller att bevara och förstärka
de tätortsnära sociala värdena i skogen har vi dock mycket att lära av andra europeiska
länder som t.ex. Tyskland, Frankrike och Holland. Dessa länder har i flera årtionden
fokuserat forskning och aktivt arbete på att utveckla skogens sociala värden. Genom ökat
internationellt samarbete kan de nordiska länderna lära sig av dessa erfarenheter (Nordanstig
2003).

Skogar i glesbygd
I glesbygden borde kontinuitetsskogsbruk ha potential att gynna ett mångfasetterat
skogsanvändande. Genom att bruka skogen med kontinuitetsskogsmetoder kan både
inkomster från virket erhållas, samtidigt som skogen fortfarande skulle kunna fungera som
en skog där vildmarksturism bedrivs i något som fortfarande är en trädbeklädd skogsmiljö.

Skogsbruk i kulturlandskap
Nedhuggning och uppodling av skogsmark har under årtusenden påverkat skogar och lett till
förlust och fragmentering av de ursprungliga skogarna (Kimmins 1996). I Europa återstår ca
1/5 av de ursprungliga barrskogarna och endast 0,2 % av lövskogarna (Hannah m.fl. 1995).
På vissa platser har dock viss biodiversitet kunna bevarats p.g.a. olika skötselmetoder som
användes i det förindustriella jordbrukslandskapet (Rose 1992; Aronsson 1996a; Ahlèn och
Tjernberg, 1996). Spännvidden av olika kulturella störningsregimer har resulterat i att
skoglig mångfald har bevarats eftersom gamla stora lövträd med speciella egenskaper
gynnats i kulturlandskapen (Aronsson 1996b; Tucker och Evans 1997). Idag är dessa
kulturella störningsregimer i Norden nästan bortglömda av jordbrukarna. Det är därför av
stor vikt att de få lämningar som finns kvar i detta landskap skyddas och brukas på rätt sätt
om de stora kulturella och biologiska värden som finns ska kunna bevaras (Slotte och
Göransson 1996a,b).
Här skulle kontinuitetsskogsbruk kunna spela en viktig roll genom att en viss del av de
uppodlade markerna åter bekläddes med lövskog som sedan brukades så att trädkontinuiteten
upprätthålles. Sådana platser skulle t.ex. utgöras av trädarter med olika omloppstid som t.ex.
ekar med lång omloppstid (> 100 år) och ett lägre skikt med en trädart med kort omloppstid
t.ex. hassel. Med denna typ av skogsbruk gynnas kontinuitetskrävande arter inte bara av
skiktet med lång omloppstid. Även skiktet med kort omloppstid kan gynna arter som kräver
gamla individer eftersom t.ex. en hasselbukett eller en lindstubbe som stamföryngras genom
regelbunden avkapning inte dör utan skjuter skott från samma rotsystem. Detta skulle gynna
ett antal mykorrhizasvampar (Nitare m.fl. 2004). I ett sådant skogsbrukssystem skulle
naturligtvis flera olika trädarter kunna finnas i varje skikt, trädarterna kunna dessutom kunna
anpassas efter de arter som i de närliggande trädbeklädda områdena så att spridning av olika
lövträdskrävande arter skulle kunna gynnas. Detta förutsätter förstås att de få befintliga
trädbärande ängarna och betesmarkerna med gamla stora träd bevaras, så att de hotade arter
som kräver dessa allt mer sällsynta miljöer har en chans att fortleva (Angelstam 2003).
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Kulturella faktorer
Skogsbruksmetoder och de omständigheter under vilka dessa metoder används skiljer sig
mellan länder och mellan olika tidsperioder (Smith m.fl. 1997; Lähde m.fl. 1999; Kenk och
Guehne 2001; Malcom m.fl. 2001). I många länder har tydliga förändringar skett i
användandet av olika skogsbruksmetoder (Angelstam 2003). De nordiska skogarna är inget
undantag!
Den kanske äldsta svenska skriftliga definitionen av skogsbruk härstammar från 1238. I
denna skrivelse stadfäster Kung Erik (Läspe och Halte) en förlikning mellan munkarna i
Nydala kloster och häradsborna i Ostbo, Skåne. I denna handling meddelas att i Flataskogen
får klosterbröderna rätt ätt bruka skogen, vilket innefattar mulbete, uppfödning av svin,
vedhygge, bitäkt och jakt (Holmberg 2005).
De nordiska landskapen har sedan fortsatt att brukas. Ett omfattande utnyttjande av marken
satt prägel på stora delar av landskapet. Därmed har det nordiska odlingslandskapet fått sin
karakteristiska struktur med ett stort antal olika landskapselement som byggstenar (Påhlsson
1998).
Under 1800-talet ökade den nordiska befolkningen kraftigt. I Sverige t.ex. ökade
befolkningen från 2,8 miljoner till 5,1 miljoner mellan 1830 och 1900 (SCB 1969). Detta
medförde bl.a. att åkermarken utvidgades kraftigt, betestrycket i skogarna ökade från
tamboskap och skogsavverkningen ökade för att tillgodose det ökande kravet på virke och
ved. I Sverige så fördubblades den totala virkesförbrukningen mellan 1850 och 1900 och
sågtimmersförbrukningen nästan tio-dubblades (Arpi 1959). Detta ledde till att de nordiska
landskapen till stor del förändrades. Nedan kommer en beskrivning hur marken har använts
under de senaste seklen i stora delar av Norden.

Sverige, Finland och Danmark
I sydligaste Skandinavien koloniserades landskapet tidigt. Landskapet kom efterhand att
utnyttjas helt för produktion av olika slag. På inägorna och på vissa utmarker i
Skandinaviens sydvästra delar fanns skog, skottskog med lind och hassel eller öppna marker
med inslag av bok och ek.
Sydöstra Sverige med mellansvenska Bergslagsområdet, Öland, Gotland, Åland samt
Sydvästra Finland har tidigare karaktäriserats av en intensivt ängsskötselinriktad inägohävd.
Här har de verkliga lövängarna funnits med sitt växelspel mellan träd- och buskvegetation
blandat med öppna slåtterytor. På utmarkerna fanns beteshagar och skogar med insprängda
svedjeland vilka efter en kort tid som åker övergick till betesmark. Hagarna kännetecknades
av en gles vidkronig trädvegetation och enstaka buskar. Trädslaget var normalt ek, ibland
tillsammans med björk. Även rena björkhagar förekom allmänt långt söderut med var
vanligare längre norrut och dominerade helt i anslutning till norrlandsgränsen (Påhlsson
1998).
Dessa kulturbygder avviker från det omgivande skogslandskapet genom ett större
lövträdsinslag. Lövträden prioriterades eftersom dessa kunde beskäras till vinterfoder.
Sådana hamlade träd förekommer fortfarande ganska allmänt i dessa bygder även om
hamlingen oftast sedan länge upphört (Påhlsson 1998). I de norra delarna av Skandinavien
ändras landskapsbilden. Odling skedde främst närmast kusterna och längs älvdalarna.
Tamboskapen släpptes ofta ut på bete i utmarksskogarna (Påhlsson 1998).
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Norge
Norges kulturlandskap har flera karaktäristiska drag som skiljer sig från Sverige, Finland och
Danmark eftersom Norge har en mer varierad geografi är de övriga Nordiska länderna.
Landets stora variationer i topografi, geologi, klimat m.m. avspeglas i den mångfald av
hävdformer som utvecklats.
I västra Norge saknas naturlig granförekomst. Här finns flera speciella kulturskapade
vegetationsformer. Ett exempel är de branta sluttningarna med hamlade träd och betes- eller
slåtterpåverkad undervegetation. Många av de gamla hävdformerna är fortfarande i bruk i
denna del av Norge (Påhlsson 1998).
I Nordnorge utnyttjades landskapet marginellt p.g.a. de stabila fiskeförhållandena. Många
mindre olikformiga typer av markanvändning förekom dock. Detta har lett till ett mycket
diversifierat landskap. Utmarkerna i Norge har också spelat en stor roll som plats för
kreatursbete och för vinterfoderproduktion i form av hö, löv, lavar m.m. Myrar, ängsskogar
och stränder slåttrades på flera platser i Norge en bit in på 1900-talet. Slåtter, hamling och
annan fodersamling i utmarkerna har nu nästan helt upphört. På många ställen i Nordnorge
där igenväxningen sker långsamt kan emellertid de kulturskapade vegetationstyperna
fortfarande studeras.
Detta är bara exempel på några av de många hävdformer som har haft stor betydelse i Norge.
Kunskapen om dessa typer av kulturbruk är dock ganska begränsad. Vad som är klart är dock
att dessa handlingar till stor del påverkat hur dagens landskap ser ut (Påhlsson 1998).
I områden som de ovan nämnda har alltså mänsklig påverkan skapat helt nya naturtyper, s.k.
vårdbiotoper. För att bevara dessa värdefulla biotoper måste dessa områden skötas
(Angelstam och Minell 1997). Strukturer som skulle kunna räknas som skogliga, bland
ovanstående miljöer är t.ex. lokaler med gamla lövträd som t.ex. hamlade träd och
solitärträd. Dessa typer av träd hyser ofta en stor mångfald av arter som dessutom i många
fall är hotade (Nolbrant 1998). De arter som finns kvar har ofta mycket begränsade
möjligheter att spridas eftersom dessa biotoper har blivit sällsynta och isolerade då de till stor
del omvandlats till åkrar och planterade granskogar (Påhlsson 1998). Områden med
solitärträd och hamlade träd måste alltså bevaras och skötas för att vissa arter inte ska dö ut.
Kontinuitetsskogsbruk i dess strikta definition (> 30 m3 skog/ha) kanske inte alltid är lämplig
för att bevara dessa typer trädklädda marker. Detta eftersom många av arterna som är
kopplade till dessa träd är mycket ljuskrävande (Nolbrant 1998). Tanken med en kontinuitet
av träd i dessa områden måste dock anses som viktig även om trädtätheten är glesare än 30
m3 skog/ha. Kontinuitetsskogsbruk av lövskog skulle istället kunna användas i närheten av,
eller mellan platser där värdefulla natur- och kulturlämningar finns kvar för att ge de
kvarvarande arterna en chans att reproduceras och spridas i landskapet.

Nordiska förutsättningar för kontinuitetsskogsbruk
Skogsekosystemet
För att skapa ett hållbart samhälle behövs en hög och uthållig produktion av förnybara
råvaror. Vår viktigaste förnybara naturresurs är skogen vars användning kraftigt har bidragit
till att lägga grunden till dagens välfärdssamhälle. Skogens resurser är dock inte oändliga
utan användandet av skogens produkter måste hela tiden fördjupas och förfinas för att
tillgodose de ständigt nya behoven som uppstår i samhället (Angelstam och Törnblom 2005).
Hittills verkar det dock inte vara någon fara att skogen inte ska räcka till för industriernas
del. För även om andelen gammal skog i Norden minskar (Angelstam och Andersson, 1997,
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2001; Hanski 2000; Hultgren 2001), så verkar detta inte påverka industrin särskilt mycket. I
Sverige har t.ex. den stående volymen ökat stadigt i mer än 70 år (Skogsstyrelsen. 2003).
De dominerande trädslagen i Norden är gran och tall. Granen är skuggtålig och lämpar sig
därför mycket bra för olika typer av kontinuitetsskogsbruk (Lähde m.fl. 1999; Lundqvist
2005), t.ex. trädvis blädning. Denna metod lämpar sig också bra för många ädellövträd som
växer i de södra delarna av Norden (Kuuluvainen 1994). Tall är inte skuggtålig men kan
ändå brukas med kontinuitetsskogsbruksmetoder. För att skapa tillräckigt bra
ljusförhållanden för tallen bör t.ex. luckvis blädning användas som avverkningsmetod (Smith
m.fl. 1997). Andra vanliga trädslag i Norden är björk och asp. Eftersom dessa arter normalt
sätt inte väljs bort vid kontinuitetsskogsbruk gynnas säkert dessa arter jämfört mot det
traditionella skogbruket där lövträden ofta gallras bort. Studier visar att inblandning av t.ex.
björk och asp i barrbestånd dessutom ofta har gynnsam effekt på tillväxthastigheten i
beståndet (Johansson 2003).

Norge
Norge är kanske det nordiska land som har störst förutsättningar att bedriva ett konstruktivt
kontinuitetsskogsbruk. P.g.a. Norges varierande landskap samt det faktum att skogen ägs av
många mindre skogsägare så brukas redan idag många platser med kontinuitetsskogsmetoder
varför kunskapen om detta fortfarande finns på många platser i Norge (Hellström 2001).
Dessutom är skogen en mycket viktig plats för norrmännen som rekreationsområde
(Hellström 2001). ”Gå på tur”, fiske, skidåkning m.m. är fritidssysselsättning för en stor
andel av de norska innevånarna. Norge är dessutom ett mycket rikt land bl.a. p.g.a. sina
oljetillgångar, sitt fiske och sitt skogsbruk varför de ekonomiska förutsättningarna för ett
införande av ett hållbart skogsbruk definitivt bör finnas.

Sverige
Även Sverige har goda förutsättningar att bedriva kontinuitetsskogsbruk. Eftersom detta land
är långsträckt i nord-sydlig riktning så består landskapet av flera olika skogstyper som har
förutsättningar för ett varierat skogsbruk. Sveriges vanligaste trädslag är gran vilket är en
utmärkt art att bedriva kontinuitetsskogsbruk på (Lundqvist 2005). En annan stor anledning
till att Sverige har stora möjligheter att utöka sitt kontinuitetsskogsbruk är att inom den
svenska skogspolitiken har det visats att det finns stort intresse för denna typ av ekologiskt
skogsbruk.

Finland
Finland är sannolikt det nordiska skogsland med minst gynnsamma förutsättningar att
bedriva kontinuitetsskogsbruk. Finlands landskap är relativt homogent jämfört med de övriga
nordiska skogsländerna. Finlands vanligaste trädslag är tall (65 %) vilket inte är lämpligt för
kontinuitetsskogsbruksmetoder som liknar trädvis blädning. Andra kontinuitetsskogsmetoder
kan dock sannolikt brukas i tallskog med goda resultat. I norra delen av landet finns
fortfarande urskogslika skogar där trakthyggesbruk inte lämpar sig om biodiversiteten ska
bevaras. I Finland liksom de övriga nordiska är det skogspolitiska målet att skogen ska
präglas av mångbruk vilket också talar för att kontinuitetsskogsbruket har en framtid.

Danmark
I Danmark finns inte särskilt mycket skog kvar. Därför är skogspolitiken i detta land inte lika
framträdande som i de andra nordiska skogsländerna. De kvarvarande skogsområdena skulle
dock sannolikt gynnas av ökad användning av kontinuitetsskogsbruk i stället för
trakthyggesbruk. Inte minst skulle förmodligen sociala värden gynnas eftersom de få
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kvarvarande danska skogarna numer utgör exotiska inslag i den danska naturen varför de har
en hög besöksfrekvens.

Slutsatser
Den skog som vi har idag är resultatet av de senaste seklernas skogsbrukande. Trots en stor
spännvidd av störningsregimer så har trakthyggesbruket varit nästan den enda
skogsbruksmetoden i Norden de senaste 50 åren. Detta har lett till att många skogsarter är
hotade.
Genom att kombinera trakthyggesbruk med olika former av kontinuitetsskogsbruk finns en
potential att gynna en mångfald av intressen, främst ekologiska men också kulturella och
sociala. Det stora frågetecknet är dock om det är ekonomiskt lönsamt. De två intressen som
är svårast att förena är kanske ekonomisk lönsamhet och ekologisk hållbarhet. Av den
orsaken är det viktigt att de ekonomiska konsekvenserna av kontinuitetsskogsbruk fortsätter
att studeras, och att effekterna av olika typer av kontinuitetsskogsbruk för olika artgrupper
studeras i olika skalor.
För tillfället är ändå de nordiska ländernas nationalekonomier några av de rikaste, stabila och
förutsägbara ekonomiska system i världen. Norden borde därför vara en plats där en hållbar
utveckling hos skogsbruket där ekologiska, ekonomiska och sociala värden är ett nåbart mål
om det överhuvudtaget kan nås.
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