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Skogsvärden

Skogens skafferi
I det här numret öppnar vi dörren till skogens matförråd och 

upptäcker alltifrån delikatesser till nya affärsmöjligheter.   
Dessutom tar vi reda på hur du gynnar allt det goda i skogen.
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FÖR MIG ÄR hösten den bästa tiden i skogen. Jag tror att många håller med 
mig – den klara luften, färgsprakande löv, djupgrön mossa och möjligheten 
att skörda ur skogens skafferi. Att fiska kräftor och jaga älg är höjdpunkter på 
året för mig. 

Hösten är också en chans att komma ut mer i skogen med mina barn. 
Svamp och bär lockar och gör det naturligt och enkelt att komma ut tillsam-
mans. På sikt bidrar det förhoppningsvis till att nästa generation blir van vid, 
och ser det som en självklarhet, att vara i skogen. 

Det senaste halvåret har skogen, och vad vi ska använda den till, debatte-
rats flitigare än någonsin. Det allt hätskare debattklimatet som har domine-
rat i medierna har nog inte lämnat någon av oss som äger och sköter skog 
oberörd. 

Beskrivningarna som målas upp av svenskt skogsbruk i tidningar och på 
teve tycker jag många gånger är främmande. Så ser inte verkligheten ut om 
man ser till hela det svenska skogsbruket, med den stora mångfald som finns 
i det privata skogsägandet. 

Som skogsägare har du alla möjligheter att forma och utveckla din skogs-
fastighet efter de intressen du har. Med 320 000 skogsägare i Sverige finns 
det massor av olika mål och intressen som är representerade. 

Hög virkesproduktion, jakt och viltvård, rekreations- och upplevelsevärden 
är några exempel på inriktningar man som skogsägare kan ha. Olika inrikt-
ningar ställer olika krav på skogens skötsel och leder därför till ett variations-
rikt brukande, något som vi ser tydligt hos våra kunder. 

PÅ SKOGSSÄLLSKAPET TROR vi på ett skogsbruk som är rationellt och ekono-
miskt hållbart – vi behöver förnybar råvara och den måste tas fram på ett sätt 
som blir lönsamt för samtliga parter som är en del i kedjan. Men det innebär 
inte nödvändigtvis att produktion alltid är det viktigaste. Åtminstone inte 
överallt eller för alla. 

Det är en rolig utmaning för våra skogsförvaltare att hjälpa våra kunder att 
utveckla sina skogsfastigheter så att de levererar höga värden – där biologiska 
och estetiska värden ibland kan vara högre prioriterade än de rent ekono-
miska på vissa delar av fastigheten. Helheten ger oftast en fin balans mellan 
skogsproduktion, naturvård och upplevelsevärden. 

Virkesåkrar och plantageskogsbruk är skällsord som används flitigt i 
debatten, liksom uttryck som ”Sveriges sista skogar” eller att skogen håller 
på att ta slut. För oss på Skogssällskapet är den pågående skogsdebatten en 
högprioriterad fråga, där vårt mål är att visa upp en mer nyanserad bild av  
det svenska skogsbruket. Vi måste lyckas visa på den variation som faktiskt 
finns där ute i skogen. Att bredda den polariserade debatten och få in fler 
perspektiv är viktigare än någonsin. 

Variationen finns där!
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04–05. AKTUELLT
Knasiga träd, nya jakttider, ut
lysning av forskningsmedel och 
en arkitekturfestival i skogen – vi 
sammanfattar det senaste från 
skogssfären. 

07–23. TEMA: SKOGENS  
SKAFFERI! 
I det här temat gläntar vi på dör
ren till skogens matförråd och 
hittar alltifrån delikatesser och 
godsaker till hälsokostingredien
ser och nya affärsmöjligheter. 

24. FORSKAREN
Vad var det som ledde fram till 
utvecklingen av storskalig natur

hänsyn i Sverige och vad kan vi 
lära oss av den här tiden? Det 
här har forskaren Per Simonsson 
sökt svar på i en ny studie.

26. SKOGSÄGARSKOLAN
Det finns många skäl till att röja 
sina rågångar med jämna mel
lanrum. Johan J Möller, skogs
ägare och orienterare, tipsar om 
hur du ska gå till väga.

27. VIRKESKRÖNIKAN
Pontus Larsson, produktions 
och virkeschef på Skogssällska
pet, ser med spänning fram mot 
vad ”postcorona” bär med sig 
för möjligheter.

Skogssällskapets fotograf gav sig ut på en härlig höstpromenad i skogen och kom tillbaka med massor av ätbara svampar.  
FOTO: FELICIA YLLENIUS
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”Kan man skapa  
ljusa skogar med  
tall och löv gynnas 
bärriset vilket leder 
till mycket mat  
för viltet.”
 Fredrik Solgesjö, sid 20
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REDAKTÖR: Malin Letser  NYHETSTIPS?  Mejla redaktionen@skogssallskapet.se

Aktuellt

Efter flera års översyn fattade regeringen 
beslut om nya jakttider tidigare i år. De 
nya reglerna – som började gälla den 1 
juli – innebär bland annat att vårjakt på 
råbock har införts i hela landet. Jakttiden 
för råbocken är numera 1 maj–15 juni. 
En annan förändring är att det numera 
råder fasta startdatum för älgjakten i 
Sverige, 1 september i norr och 8 oktober 
i söder. Slutdatum är 31 januari i hela 
landet. Andra förändringar är bland annat 
att skyddsjakt på stor skarv, vitkindad 
gås, sångsvan och trana har införts. 
Vidare kortas jakttiden på grävling med 
två veckor och jakttiden på fälthare blir 
enhetlig för hela landet: 1 september till 
sista februari. Det var över 20 år sedan 
en systematisk genomgång av jakttider-
na gjordes i Sverige och ett stort antal 
remissinstanser har varit involverade. 

Nya jakttider 

Arkitekturfestival på  
Skogssällskapets fastighet 

20 miljoner kronor i forskningsmedel att ansöka om
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20 MILJONER KRONOR  – så 
mycket pengar finns det att 
ansöka om i årets utlysning av 
forskningsmedel från Skogssäll
skapet och närstående stiftelser. 
Alla som är kopplade till ett 
universitet, en högskola, ett 
forskningsinstitut eller ett läro
säte i Sverige eller Finland har 
möjlighet att ansöka om medel 
från Skogssällskapet. Det nya för 

i år är att Skogssällskapet gärna 
ser samarbetsprojekt mellan 
olika institutioner och mellan 
Sverige och Finland. 

–  Vi öppnade upp utlysning
en för finska skogsforskare förra 
året, vilket gav många intressan
ta ansökningar och vi ser att det 
finns stora möjligheter att sam
arbete över gränserna skapar ny 
och spännande forskning, säger 

Karin Fällman Lillqvist, hållbar
hetschef på Skogssällskapet. 

Tre av Skogssällskapets 
närstående stiftelser utlyser 
samtidigt totalt 3,8 miljoner 
kronor. Sista dag för att skicka in 
sin ansökan till Skogssällskapet 
är den 11 oktober. Till Skogssäll
skapets närstående stiftelser är 
det 15 november som gäller som 
sista ansökningsdatum. 

ARKNAT ÄR EN  festival 
som syftar till att förena 
arkitektur och natur. I år 
arrangerades festivalen 
i Skåne. Resultatet – tre 
unika vindskydd – står 
nu klara, varav ett på 
Skogssällskapets fastighet 
Kullaskogen. 

– Behovet av skydd i 
naturen är uråldrigt och 
evigt – vi ser fram emot att 
fortsätta skapa funktionel
la och inspirerande plat
ser i naturen av flera skäl, 
säger Martin Björklund, 
projektledare på Arknat i 
ett pressmeddelande. 

Det var för fjärde året i rad som 
Arknat arrangerades i augusti i år. 
Tidigare har festivalen ägt rum längs 
Höga kusten, men nu ville arrangörer
na sprida initiativet söderut och valet 
föll på Skåneleden och Östra Göinge 
kommun i nordöstra Skåne. 

Syftet med festivalen har varit att 
skapa och uppföra unika vindskydd 
och arkitekturstudenter från hela 
Skandinavien har fått ansöka om att 
delta i festivalen. I årets upplaga valdes 
totalt 15 studenter ut för att delta. 

Under två veckor fick de arbeta i olika 
faser med allt ifrån att skissa till att 
montera vindskyddet. Resultatet blev 
tre unika vindskydd som nu alltså finns 
tillgängliga för allmänheten. 

– På Skogssällskapet tycker vi att det 
har varit roligt att få upplåta en plats 
åt årets Arknat. Det känns jättekul med 
det vackra och unika vindskydd som 
nu finns tillgängligt för besökarna som 
vandrar förbi Rodatorpet i Kullaskogen, 
säger Johan Nilsson, skogsförvaltare på 
Skogssällskapet i Skåne. 

Ovanför Rodatorpet i Kullaskogen står nu ett 
arkitektritat vindskydd.  
FOTO: TOMMIE SVANSTRÖM OHLSON
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Knasiga träd i fokus 
Under sommaren har 
Skogssällskapet efterlyst 
bilder på knasiga träd i 
sociala medier – ett ini
tiativ som blev en succé. 
Ulrika Lagerlöf, kom
munikationsansvarig på 
Skogssällskapet, berättar 
om idén.
 
Text: Therese Johansson

– VI UPPMANADE FOLK  att lägga upp bilder 
i sociala medier under hashtaggen #knasiga
träd. Det var ett roligt sätt att uppmuntra 
fler att gå ut i skogen under sommaren. 
Skogssällskapets Sifoundersökning visar 
att coronapandemin har fått fler svenskar att 
vilja vara ute i skog och mark. En stor andel 
av den svenska skogen sköts och brukas ju 
aktivt, men de knasiga träden har ofta inte 
så högt virkesvärde utan lämnas kvar vid 
avverkning. Det gör att det finns knasiga 
träd överallt, och det blir ett roligt inslag 
på skogspromenaden och ett sätt att lyfta 
mångfalden i den svenska skogen.

Hur har responsen sett ut och hur  
många bidrag har ni fått?

– Responsen blev fantastiskt mycket 
större än vad vi hade trott. Det var många 
tidningar och radiokanaler som hjälpte till 
att sprida vår efterlysning av knasiga träd 
och det började komma in bidrag i sociala 
medier med en gång. Vi har försökt räkna 
hur många träd som kommit in och det är 
någonstans över 500.

Hur har ni utsett vinnarna?
– Vi har gått igenom vilka träd som 

kommit in i varje landskap. Sen har vi 
utsett ett eller två träd vars ”knasighet” 
kan sägas är representativ för landska
pet ifråga. Som den dansande tallen i 
Bohuslän till exempel! Vi har också velat få 
med olika typer av knasighet, så för landet i 
stort har vi försökt täcka in alla de fenomen 
som vi sett representerade bland bilderna. 
Det här är ju ingen vetenskaplig tävling, 
utan en bedömning av både bilderna och 
trädet. Vinnarna får en symbolisk gåva att ha 
med på nästa skogspromenad. 

 
Vad tänker ni att den här kampanjen ska 
bidra till? 

– Att fler kommer ut i skog och mark, och 
att medvetenheten om att det finns en stor 
mångfald i de svenska skogarna ökar.

En stor gran utanför Fagersta som bestämt 
sig för att skicka upp många grenar som 
toppskott. FOTO: PENTTI KORHONEN.

      

Ulrika  
Lagerlöf.
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miljoner kubikmeter – så stora var virkeslagren i Sverige den 
30 juni i år, enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning. Av 
lagren bestod 2,7 miljoner kubikmeter av barrsågtimmer,  
5,1 miljoner av massaved och 1,1 miljoner av massaflis.8,8

En dansande tall på Nordkoster i Bohuslän. 
FOTO: ALFRED SKOGBERG

Rötter som fått en högst märklig form, i 
Majorna, Göteborg. FOTO: EL AINE A XELSSON

” Det blir ett roligt inslag 
på skogspromenaden.”

I Folkets park i Boxholm 
finns ett träd som ser ut att 
äta upp stängslet.  
FOTO: CL AES SJÖK VIST
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Bär, svamp och vilt – skogens förråd har alltid haft en plats 
i det svenska köket, men behovet och intresset har varierat, 
och kanske ser vi en renässans nu? I det här numret gör vi en 
historisk vandring i skogen och hittar alltifrån fattigmanskost 
och gourmetmat till delikatesser, nya affärsmöjligheter och  
en och annan bortglömd råvara. 
Foto: Felicia Yllenius



BÄR, SVAMP, ÄTBARA rötter, skott, blad, 
knoppar och smarriga växter – skogen 
är ett öppet skafferi fritt för alla som vill 
att förse sig av tack vare allemansrätten. 
Historiskt har skogen alltid haft betydelse 
för människor, men inte alltid som mat i 
första hand, berättar Richard Tellström, 
etnolog, mathistoriker och docent i mål-
tidskunskap.

– Förr i tiden, innan 1870-talet och den 
begynnande livsmedelsindustrialiseringen, 
var skogen oerhört viktig som betesmark 
för boskap. Man lät nötkreatur, får, getter 
och hästar beta fritt i skogen för att inte 
slita på betet i byn. Skogsbete har en lång 
historia av hävd – alltså rätten att använda 
eller bruka mark av tradition – och det är 
därifrån traditionen att plocka bär och 

Skogen har i alla tider påverkat  
oss människor och vår svenska  
matkultur – men på olika sätt  
genom historien. Vi har pratat  
med måltidsforskaren Richard  
Tellström om bärplockning som  
fattigmanssyssla, glömda fiskar  
och överklassens frossande  
i skogens godsaker.  

Text: Therese Johansson 

” Bär och svamp  
tillhörde  
överklassen” 
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Skogens  
skafferi!



svamp kommer. Hävd är överhu-
vudtaget central i berättelsen om 
skogens skafferi.

ÄVEN SKOGENS ROLL som bräns-
le har haft stor indirekt betydelse 
när det gäller matlagningen 
genom historien, berättar han.

– Ingen varm mat utan skogen, det är en 
viktig sak att komma ihåg. Även här hade 
hävden stor betydelse. Man fick plocka 
nedfallna kvistar och liknande enligt hävd, 
vilket var extra viktigt för egendomslösa 
som inte ägde någon mark. Skogen blev 
alltså indirekt en viktig matkälla, i form av 
bränsle till den vardagliga matlagningen.

Skogens skafferi inte för alla
Sylta, safta och samla mat inför vintern. 
Visst var väl folk förr i tiden bättre på att 
ta hand om allt ätbart i skogen? Enligt 
Richard Tellström är det en vedertagen fö-
reställning, men den stämmer inte riktigt 
om man går långt tillbaka i tiden. 

– Bärplockande är en företeelse som 
växte fram först i slutet på 1800-talet 
när industrisockret slog igenom. Innan 
dess var bär inte vanligt på matbordet 
hos vanligt folk, och detsamma gäller 
svamp. Skälet är ganska enkelt: bär- och 
svampsäsongen krockar med skördesä-
songen av spannmål. Och spannmålen var 

– Färska, stekta och inlagda svampar 
och bärsylter av olika slag gav guldkant 
till överklassens måltider. Man åt också 
villebråd i form av pajer eller stora stekar 
– det kunde vara gås, trana, svan, hjort, älg 
eller rådjur. Paradstycken som skulle visa 
att man hade makt och inflytande.

Insjöfisk viktig historiskt – ratad 
idag
För de som inte sysslade med jordbruk 
blev fisket viktigt, men även småvilt som 
hare, ekorre och småfåglar var något som 
förekom i matlagningen hos vanligt folk.

– Särskilt fisken är central i svensk 
matkultur, mycket viktigare än kött. Vi 
har otroligt många sjöar i Sverige, och 
fisket har i hög grad varit fritt. I kokböcker 
ända fram till 1930-talet finns recept med 
fisksorter vi inte längre använder – som id, 
mört, asp, brax och simpa. Dessa kon-
kurrerades sedan ut av det havsbaserade, 
industriella fisket och räknas idag som 
”skräpfisk”. Det är synd med tanke på vil-
ken otrolig resurs våra insjöfiskar är, säger 
Richard Tellström.

SKOGENS MAT HAR kanske varit extra 
viktig bland de som befann sig allra längst 
ner i samhällshierarkin. När Sverige blev 
självförsörjande på socker växte bärin-
dustrin, och Sverige började exportera 
lingon till Tyskland där de användes för 
att smaksätta vin.

– Då var det fortfarande de allra fatti-
gaste som plockade – inte människor från 
medel- och överklass. Idag är det många 
som gillar att vara ute i skogen och plocka 
bär och svamp för egen konsumtion, 
men få gör det för att ställa sig på torget 
och sälja. Det är en symbol för fattigdom 
som lever kvar än idag. Istället kommer 
thailändare hit och plockar bär under flera 
veckors tid, ett hårt jobb som de flesta 
svenskar inte skulle vilja göra. Ett slags 
nutidens Krösa-Maja.

Skogens bortglömda råvara – finns det 
någon sådan?

– Enbäret! Sverige hade en mycket stor 
export på 1700-talet och tusentals tunnor 
med enbär lämnade landet varje år för att 
krydda brittiskt gin och holländsk genever. 
Det var inte ovanligt att torpare betalade 
för sitt arrende med ett par kannor enbär. 
De användes för att göra enbärsdricka och 
krydda snaps, och serverades vid festliga 
tillfällen som jul och skördefester. 

viktigast, det skulle man leva av 
hela vintern. Öl, bröd och gröt – 
tillsammans med potatis – gick 
före allt annat. Det fanns inte 
tid för att vara ute i skogen och 

jaga eller plocka bär och svamp då 
det traditionella jordbruket var 
intensivt personalkrävande och 

slukade både tid och resurser.

SAMTIDIGT HAR BÄR och svamp alltid fun-
nits i vår matkultur – men då på kungars 
och adels tallrikar.

– Åt man bär och svamp tillhörde man 
överklassen. Men man plockade inte 
själv utan köpte av torpare, daglönare 
och backstugusittare, det vill säga fattiga 
människor som inte hade egen jord att 
skörda och därför kunde ägna sig åt att 
plocka bär. Som Krösa-Maja i Emil i Lön-
neberga – hon plockade bär och sålde till 
de besuttna. Att bären fick en image som 
överklassmat berodde också på att socker, 
som behövs till att sylta och safta, länge 
var en lyxvara.

MAT HAR GENOM historien fungerat som 
en klassmarkör, och så även skogens mat. 
Det som serverades i det högborgerliga 
köket var något helt annat än den stora 
massans enkla anrättningar, berättar 
Richard Tellström.

” Färska, stekta och inlagda svampar och 
bärsylter av olika slag gav guldkant till 
överklassens måltider.”

      

Richard Tellström.
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NÄR DEN HÄR tidningen dimper ner i brev-
lådan är hösten här och det är högsäsong 
för svampplockning. Oavsett om du är 
intresserad av svamp eller inte kan det 
vara intressant att ta en promenad i din 
skog nu. 

– Svamparna är en förutsättning för att 
skogen ska fungera och en skog med väl-
mående träd är oftast rik på svamp, säger 
Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på 
Skogssällskapet.  

Om du vill du gynna de ätbara svam-
parna är det viktigt att förstå deras olika 
funktioner i skogen, förklarar Karin Fäll-
man Lillqvist. Hon delar in dem i tre olika 

De flesta matsvampar är inte enbart goda att äta 
och trevliga att plocka, de fyller en viktig funktion i 
skogens ekosystem också. Karin Fällman Lillqvist, 
hållbarhetschef på Skogssällskapet, förklarar hur du 
gynnar dessa svampar, även när du behöver göra 
förändringar i din skog.

Text: Malin Letser  Foto: Felicia Yllenius

kategorier. Dels finns de nedbrytande 
svamparna som är viktiga för att bryta ner 
organiskt material i naturen, så som döda 
träd, grenar och löv. Dessa är viktiga för 
att skapa ny, näringsrik jord i skogen, så 
att nya träd kan växa. 

– De flesta svampar i den här katego-
rin är inte ätbara, men det finns några 
undantag. Champinjonen är ett exempel 
på en nedbrytande svamp, förklarar Karin 
Fällman Lillqvist. 

EN ANNAN SORTS svampar är parasiter. 
I denna kategori ingår de svampar man 
helst vill undvika i sin skog, till exempel 

rotticka som orsakar rotröta, men det 
finns även ätbara parasitsvampar. Blom-
kålssvampen är ett exempel. 

– En svamps ätbarhet bygger på att den 
inte är giftig och att den smakar bra, det 
har ingenting med dess funktion i skogen 
att göra, säger Karin Fällman Lillqvist. 

I  DEN TREDJE kategorin – mykorrhiza-
svamparna – ingår merparten av de 
svampar vi brukar äta. Den här formen av 
svamp lever i och omkring trädens rötter 
och det krångliga namnet kommer från 
grekiskans ”mykos” som betyder svamp 
och ”rhiza” som betyder rot. Namnet 
beskriver symbiosen som uppstår mellan 
svampens trådar och växtens rötter. 

– Enkelt beskrivet producerar trädet 
kolhydrater som det skickar ner till my-
korrhizasvamparna som i gengäld hjälper 
trädet att ta till sig näring och vatten från 
jorden som det annars inte kan nå med 
sina egna rötter. Det här är ett livsnödvän-
digt samspel mellan svampen och trädet. 
Utan svamparna dör träden och vice versa, 
säger Karin Fällman Lillqvist. 
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Så gynnar du de goda 
svamparna i skogen 



     BEVARA GAMLA TRÄD  
De har redan etablerat ett fint samarbete 
med svamparna. Nya träd tar lång tid på 
sig för att hitta ett samarbete. Välj gärna 
att spara träd du vet att svampar brukar 
växa runt.

    UNDVIK KALHYGGEN 
Vid en avverkning dör i princip all 
svamp som hör till träden, och det tar 
tid att skapa nya symbioser, så utifrån 
ett svampperspektiv är alla former av 
kontinuitetsskogsbruk bättre. Här får 
du som skogsägare fundera över vilka 
intressen som ska få styra på olika delar 
av skogsfastigheten.

    GÖDSLA INTE PÅ SVAMPSTÄLLET 
Gödsel ändrar kvävebalansen i jorden 
vilket inte är gynnsamt för svamparna.

    BEVARA FUKTIGA OMRÅDEN 
Alla svampar mår bra av fukt och värme. 
Se till att det finns träd som skuggar och 
hindrar marken från att torka upp alltför 
fort. 

    VISSTE DU ATT... 
det vi i vardagligt tal kallar för svamp 
egentligen är svampens fruktkropp. 
Själva svampen lever under jorden. 
För att fruktkroppen ska kunna bildas 
behövs bland annat rätt temperatur och 
fuktighet. 

4 tips för att gynna goda svampar

” När du avverkar kan inte de svampar som lever i 
symbios med dessa träd överleva på egen hand, 
därför är det viktigt att spara en del träd.”
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Typiska mykorrhizasvampar är karljo-
han, kantarell och soppar. För att gynna 
dessa svampar finns det flera saker du kan 
göra. En grundregel är att lämna träd vid 
avverkning. 

– När du avverkar kan inte de 
svampar som lever i symbios 
med dessa träd överleva på 
egen hand, därför är det viktigt 
att spara en del träd. Här kan 
det vara läge att gå ut i skogen 
och kolla hur det ser ut innan 
avverkning. Växer det mycket 
karljohansvamp runt en viss 
tall kan du räkna ut att det 
finns mycket svamp i backen just där. Då 
kan det vara läge att vara rädd om just det 
trädet, säger Karin Fällman Lillqvist.

ETT ANNAT TIPS är att bevara gamla träd. 
I ungskogar finns det nämligen väldigt lite 
svamp av den enkla anledningen att det 
tar tid för svampen och trädet att hitta ett 
samarbete. 

– Äldre träd däremot har redan ett fint 
samarbete med mykorrhizasvamparna, 
säger Karin Fällman Lillqvist. 

Ett annat tips för att bevara dina 
svampskogar är att undvika att gödsla. 
Det beror på att gödsel ändrar kväveba-
lansen i jorden vilket missgynnar de flesta 
svampar. Vad som också är bra att känna 

till är att mängden träd spelar roll 
för mängden svamp. Ju mer det 

växer ovan jord, desto mer 
aktivitet under jord, förklarar 
Karin Fällman Lillqvist.

EN SISTA SAK att ha i åtanke är 
att skapa gynnsamma förhållan-

den för att svampen ska kun-
na bilda själva fruktkroppen 

– alltså det vi ser och plockar ovan jord. 
– Svampen i sig har inget större behov 

av sina fruktkroppar – den sprider sig 
ändå under marken. Men när svampen har 
rätt förhållanden bildar de även frukt-
kroppar för att sprida sig. Det styrs ofta 
av vädret men man kan även jobba för att 
skapa bra förutsättningar. Grundregeln 
är att fukt och värme gynnar bildandet av 
fruktkroppar. Det är genomgående för alla 
svampar, säger Karin Fällman Lillqvist. 

 

      

Karin Fällman Lillqvist.

Vad gör en svampkonsulent?
– Grunduppdraget för en svamp

konsulent är att öka svampkunskapen 
i samhället, med fokus på matsvamp, 
giftsvamp och förväxlingssvampar. 
Det gör vi genom att anordna svamp
utställningar, svampexkursioner, 
svampkurser och andra evenemang 
med anknytning till svamp.

Varför valde du att utbilda dig till 
svampkonsulent? 

– Jag har alltid älskat att plocka 
svamp och att vara ute i naturen. 
Att vara svampkonsulent ger mig 
möjlighet och verktyg att sprida såväl 
intresse som kunskap vidare. 

 
Hur ser intresset för svampplock-
ning ut?

– Svamp är jättehett och intresset 
växer hela tiden. Det märks både på 
efterfrågan på svampkonsulenter och 
på tillströmningen av medlemmar till 
olika svampgrupper på sociala medier. 
Intresset gäller inte bara för kantarel
ler, utan fler och fler människor vill 
lära sig andra svampar och om sam
spelet mellan svamp och omgivning.

 
Vilken är din favoritsvamp?

– Den frågan är så svår, men om jag 
måste välja bland matsvamparna så 
får det just nu bli mandelriska. Eller 
sotvaxskivling. Eller rödbrun stensopp. 
Eller…

Vilket är ditt bästa plocka svamp-
tips? 

– Om du blir säker på fler matsvam
par än kantarell så kan du alltid få god 
svamp med dig hem – även om du 
plockar i en välbesökt skog. Köp en 
bra och uppdaterad svampbok och 
var nyfiken. Att gå en svampkurs är 
jätteroligt och ett utmärkt sätt att lära 
sig mer.

 

...Hallå där 
Vivianne 
Yllenius, 
svamp
konsulent i 
region Öst.  

Hallå där ...
      



Skogsägaren 
som satsar på 
hälsokost 

När Sverker Johansson köpte  
skog för några år sedan såg han  
inte hur den skulle kunna ge  
avkastning de närmaste 20 åren. 
Men så föddes idén om att ympa 
sprängticka i ett par hektar  
björkskog – en satsning som  
ser ut att kunna ge god  
lönsamhet på kort tid.
Text: Malin Letser 
Foto: Per FengerKrog
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– VI SATSAR cirka 50 000 kronor per hektar och netto-
vinsten beräknas till cirka 150 000 kronor per hektar 
om några år, säger Sverker Johansson som gör den här 
satsningen tillsammans med sin son, Axel Johansson. 

Sverker Johansson är jägmästare och jobbar som 
vetenskapsjournalist. Sedan flera år tillbaka driver han 
ett eget produktionsbolag som producerar magasin 
och film, främst med fokus på areella näringar och 
miljö. 

Tillsammans med sin familj äger han en 160 hektar 
stor fastighet i Skattungbyn utanför Orsa. Ungefär 120 
hektar är produktiv skogsmark, resten är biotopskydd 
och myr. En del av fastigheten är ett område som 
förre ägaren ”glömt” och som är i stort röjningsbehov. 
Älgen hade förstört några tallplanteringar varpå det 
vuxit upp en hel del björk i stället, men även den är 
hårt betad.

– Röjningen är väldigt eftersatt så jag och min älds-
ta son har röjt där en hel del. Samtidigt ser vi det här 
som en möjlighet att kunna satsa på löv och på så sätt 
sprida riskerna, vilket är helt nödvändigt med tanke 
på klimatet, säger Sverker Johansson.

MÅLET MED SKOGSÄGANDET är att kombinera tillväxt 
och naturvård, och rent ekonomiskt ser Sverker Jo-
hansson skogen som en del av pensionsplaneringen.

– Halva fastigheten ska säljas om 20 till 30 år. Tan-
ken är att undvika annat än nödvändig skötselavverk-
ning och bygga volym. Med dagens fastighetsvärden är 
växande skog värd dubbelt så mycket som virke. 

Samtidigt har Sverker Johansson tyckt att det känns 
tråkigt att inte kunna tjäna några pengar på skogen 
i ett tidigare skede. Men så kom hans son Axel med 
förslaget att satsa på sprängticka.

– Det lustiga var att jag själv hade skrivit om just 
sprängticka för en tidning ganska nyligen, men jag 
tänkte inte på det som en möjlighet, säger Sverker 
Johansson. 

Sprängticka, som också kallas chaga, är en svamp 
som finns naturligt i våra skogar och angriper björkar. 
Svampen sägs ha många hälsofördelar, främst för att 
den är rik på antioxidanter. Efterfrågan på sprängticka 
är stor inom skönhets- och hälsokostindustrin, och 
marknaden växer så snabbt att den naturligt förekom-
mande svampen inte räcker till. Därför har ympning 
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” Man har den skog man har, det är svårt att ändra på. Så min 
utgångspunkt är att göra det bästa av den, på alla plan.”
Sverker Johansson

På en del av den  
160 hektar stora  
fastigheten i Skatt-
ungbyn utanför 
Orsa finns ett stort 
röjningsbehov.



blivit en lösning, bland annat i Ryssland och Finland 
där marknaden är stor. I Sverige är det dock ovanligt 
än så länge. 

– Vi i skogsbranschen är konservativa, så om man 
nämner hälsokost och antioxidanter är det många 
som ryggar tillbaka. Men vårt resonemang är att det 
räcker att tro på marknaden, säger han. 

Sverker Johansson gav sin son Axel i uppdrag att 
utreda möjligheterna att ympa sprängticka i deras 
skog samt att göra en kalkyl på satsningen. Han fick 
då kontakt med ett företag i Finland som var intresse-
rade av ett samarbete. Via företaget köpte Sverker och 
Axel Johansson ymppluggar av sprängticka och förra 
året gjorde de en första ympning. 

– Det kom några representanter från Finland och 
hjälpte oss. Det var roligt och inte alls svårt. Man 
borrar hål, slår in fyra ympar per träd och pluggar igen 
med vax, säger Sverker Johansson. 

DET FINSKA BOLAGET har tecknat ett avtal om att 
köpa skörden till marknadspris när den är klar.  Mark-
nadspriset är idag 350 kronor kilot och de räknar med 
cirka 750 kilo per hektar.

Inledningsvis har Sverker Johansson avsatt två 
hektar skog till det här projektet men redan nästa 
år har han och sonen bestämt sig för att skala upp 
satsningen. De har totalt 25 hektar skog som är av den 
här karaktären och omloppstiden på svampen är cirka 
åtta år. 

– Vi resonerar som så att om man gör en ympning 
på ett hektar vartannat år så får man till slut en regel-
bundenhet i skörden, om det visar sig att det går bra, 
säger han. 

SVERKER JOHANSSON TYCKER att den ekonomiska 
risken i förhållande till möjligheterna är hanterbar. 
Dessutom ser han satsningen som en möjlighet att 
bidra till naturvården. 

– Lyckas vi med det här så har vi hittat en inkomst 
som är skyhögt över traditionellt skogsbruk, och det 
här är björkar som vi annars skulle ha röjt bort. Nu 
kommer de döda björkarna att bli bra för insekter och 
fåglar. Det är en hållbar och vackert designad metod, 
säger han. 

Han ser även att satsningen går i linje med den 
filosofi han har som skogsägare.

– Man har den skog man har, det är svårt att ändra 
på. Så min utgångspunkt är att göra det bästa av den, 
på alla plan. Hur kan jag tjäna pengar på skogen och 
hur kan jag utveckla den så att den blir så trevlig 
som möjligt? Rusta kojan vid öringån? Dämma upp 
en våtmark? Överlag tycker jag att man måste våga 
tänka lite utanför boxen som skogsägare. De mjuka 
värdena ökar. Alternativet, med ständigt ökande 
skogsbrukskostnader och sjunkande virkespriser, är 
ett sluttande plan tycker jag.  
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Till vänster: Sverker Johanssons son Axel med 
den uthuggna sprängtickan.

Nedan: Nicholas O’Sullivan i färd med att ympa 
åt den finska firman som Sverker och Axel har ett 
samarbete med.



EKOLOGISKT, KLIMATSMART OCH närprodu-
cerat – svenskt viltkött lever upp till alla 
hållbarhetskrav. Ändå är det relativt svårt 
att få tag i för gemene man. Arja Helena 
Kautto, senior veterinärinspektör på Livs-
medelsverket, menar att det kan bero på en 
kombination av många saker.

– Jag skulle säga att det är mer tillgång och 
tradition än lagstiftning som begränsar utbudet 
av storvilt, som till exempel älg och hjort. 
Traditionen att jaga för eget bruk är stark. Den största 
delen hamnar i jägarens egen frys eller hos släkt och 
vänner. Dessutom får man bara jaga en majoritet av 
viltet under begränsade perioder, vilket bidrar till ett 
underskott på färskt viltkött i handeln stora delar av 
året.

LIVSMEDELSVERKET HAR DEN offentliga kontrollen i 
vilthanteringsanläggningarna och är rådgivande till 
länsstyrelserna och kommunerna i deras kontrollupp-
drag som berör hantering av bland annat vilt som 
mat. Livsmedelsverket ger även råd till konsumenter 
om säker hantering och konsumtion av vilt.

Hur ser lagstiftningen ut när det gäller försäljningen 
av viltkött?

– Idag är det tillåtet för en jägare att sälja eller ge 
bort kött från älg, hjort, rådjur och småvilt direkt till 
konsument. En jägare kan som privatperson under ett 

Tillgång, traditioner och krångliga regelverk. Marknaden för 
svenskt viltkött är begränsad – och att som jägare sälja sitt kött 
kan vara komplicerat. Vi har pratat med Arja Helena Kautto på 
Livsmedelsverket för att reda ut vilka regler som gäller.

Text: Therese Johansson  Foto: Niclas Moberg

års tid leverera kött från upp till 1000 småvilt 
och en enhet storvilt per år. En enhet storvilt 
motsvarar till exempel en vuxen älg, fyra 
hjortkalvar eller tio rådjur. Jägaren ansvarar 
för att köttet är säkert att äta, och det finns 

inget krav på godkännande av lokal eller kött-
besiktning, säger Arja Kautto och fortsätter:

– Jägaren kan också välja att leverera primär-
produkter direkt till konsument, alltså det fällda 
viltet med päls eller fjäderdräkt kvar. Då får man 

leverera upp till 10 000 småvilt och 25 enheter storvilt 
per år utan att registreras som livsmedelsföretagare. 
Vi har gjort bedömningen att det är så pass stora 
mängder att man inte kan betrakta livsmedelslag-
stiftningen som ett hinder för att kunna leverera kött 
direkt till konsument.

MEN DET FINNS en del undantag. Trikinbärande djur 
som vildsvin och björn måste hanteras på ett annat 
sätt. För att få sälja vildsvinskött måste köttet gå 
genom en vilthanteringsanläggning där köttet besik-
tigas efter slakt av officiell kontrollpersonal innan det 
levereras till konsument. En för jägare kostsam och 
krånglig process som kan försvåra vildsvinsköttets 
väg till marknaden, menar Arja Helena Kautto.

– Det många jägare vittnar om är att det ofta är 
för långt till vilthanteringsanläggningarna och att 
hanteringen kostar mer än man får betalt för. Detta 
leder till att man antingen slaktar hemma eller väljer 

      

Arja Helena 
Kautto.

Viltets väg från 
skog till bord 
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att inte jaga vildsvin då man helt enkelt riskerar att gå 
back ekonomiskt.

VILDSVINSPOPULATIONEN HAR ÖKAT och fortsätter 
att öka kraftigt, och på grund av de stora skador som 
vildsvin orsakar i markerna finns det ett tryck på att 
även avskjutningen ska öka. Men en förutsättning för 
att jägare ska finna det intressant att öka avskjutning-
en är att vildsvinsköttet kan avsättas vidare, säger Arja 
Helena Kautto.

– Livsmedelsverket har genomfört ett uppdrag från 
regeringen och sett över hur vildsvinsköttet kan nå 
konsumenten i ett rakare spår än idag. Tillsammans 
med markägare, jägare, konsumentföreningar och 
företag som arbetar med vilthantering har vi kartlagt 
behov, hinder och problem som finns idag.

UTREDNINGEN LÄMNADES TILL regeringen i december 
2019. Av de olika åtgärdsförslagen skapades sedan ett 
så kallat Vildsvinspaket. I det gavs fyra olika myndig-
heter ett antal uppdrag att arbeta vidare med för att 
öka mängden svenskt vildsvinskött på marknaden.

– För att underlätta vildsvinets väg från skog till 
konsument har Livsmedelsverket tagit fram ett 
föreskriftsförslag som nu ligger hos regeringen och 
som går ut på att jägaren efter att ha gått en särskild 
utbildning själv ska få sköta trikinprovtagningen som 
måste göras på vildsvin. Även cesium-137 ska provtas 
i de områden där nedfallet efter Tjernobyl-olyckan 

” Vi tror och hoppas att dessa nya 
hanteringsmöjligheter kommer att 
upplevas lättare av såväl jägare och 
konsumenter som lokala butiker 
och restauranger.”

fortfarande finns kvar. Staten har redan sett till att 
jägarens provanalyser subventioneras av gemensam-
ma medel.

I  OCH MED detta öppnas möjligheter för lokala butiker 
och restauranger att ta emot vildsvin direkt från alla 
jägare i sin närhet. Då är det butiken eller restaurang-
en i fråga som ansvarar för att proverna tas och att 
slakten sker på ett hygieniskt sätt. Köttet kan sedan 
säljas direkt till konsument över disk eller som en 
maträtt. Idén är att kedjan till konsument ska vara 
kort och lokal, säger Arja Helena Kautto och avslutar:

– Vi tror och hoppas att dessa nya hanteringsmöj-
ligheter kommer att upplevas lättare av såväl jägare 
och konsumenter som lokala butiker och restaurang-
er. I framtiden hoppas vi att det viltkött som finns att 
konsumera från den svenska skogen enklare kommer 
konsumenter till godo – det är både klimatsmart och 
en väldigt fin råvara. 
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Vildsvin och gås är viltarter som 
ökar i Sverige och som kan ge 
stora volymer kött. Ändå är det 
skralt i matbutikernas hyllor  
– och efterfrågan är låg. Daniel 
Ligné, riksjaktvårdskonsulent på 
Svenska Jägareförbundet, tror 
att köttets väg till marknaden 
hindras av både fördomar  
och byråkrati.

Text: Therese Johansson

Daniel Ligné på Svenska Jägareförbundet:

Hur jobbar Jägareförbundet med vilt-
köttsfrågor?

– Jägareförbundet jobbar hårt för 
att sprida intresset för svenskt viltkött 
och för en hållbar förvaltning av viltet 
som resurs. Sedan 1970-talet har vi 
mätt svenskarnas acceptans för jakt och 
den har aldrig varit så hög som nu. De 
viktigaste skälen till att acceptansen ökat 
beror sannolikt på ett ökande intresse för 
naturen och klimatsmarta val. Viltköttet – 
som inte bara är gott – uppfyller definitivt 
alla kriterier.

Men hur kommer det sig då att det finns 
ett relativt litet utbud av viltkött hos 
matkedjorna?

– När det gäller till exempel älg 
har viltstammen minskat varje år 
under minst tio års tid. Man har 
skjutit ner älgstammen ganska 
ordentligt, och största delen av 
det kött som blir vill jägarna och 
deras familjer behålla själva. Det 
är en svår ekvation, folk gillar 
älgkött, det ses som en riktig de-
likatess, samtidigt som det ligger 
i tiden med närproducerat och ekologiskt. 
Men tillgången på älgar i skogen krymper 
vilket gör att det är svårt att få tag i om 
du inte har byggt upp ett kontaktnät med 
jägare som säljer direkt till dig.

Finns det andra viltarter som skulle kun-
na bli vår nästa ”älg”?

– Vildsvin, dovhjort och gås har stor 
potential, de stammarna ökar myck-
et i Sverige. Vi har väl inte någon stor 
tradition av att äta gås i Sverige numera, 
förutom vid vissa högtider, men jag tror 
att det är på väg att ändras. Gäss är stora 
och det finns mycket mat på dem, man 
får jaga dem under en lång säsong och det 
är väldigt fint kött. Något som bromsar 
är dock att det fortfarande finns en viss 
skepsis till viltfågelkött, då många inte 
tycker sig ha tillräckligt stor kunskap 
kring hur man tillagar det.

Det finns gott om vildsvin i Sverige – 
varför ser vi inte mer vildsvinskött på 
hyllorna?

– Det stämmer, vildsvin är den viltart 
som ökar allra mest. För att minska 
skador i skogen och jordbruket, och 
trafikrelaterade olyckor till följd av en 
växande vildsvinspopulation måste det 
till en större avskjutning. Det finns alltså 
en stor potential vad gäller vildsvinskött i 
handeln. Men byråkrati hindrar köttet att 
komma ut brett på marknaden.

Bortsett från regelverk, finns det potenti-
al för vildsvinskött i matbutikerna? 

– Det tycker jag absolut. Det är gott, 
klimatsmart kött som kan ge stora voly-

mer då jakt får bedrivas i princip året 
om. Problemet är att svenskarna 

fortfarande tvekar inför att köpa 
vildsvin. Djuret har fått ett 
oförtjänt dåligt rykte, och det 
har förmodligen att göra med 

mediebilden där vildsvin ofta 
kopplas ihop med något negativt. 
Men vi ser ändå att motståndet 
håller på att luckras upp. Aktörer 

från alla håll hjälps åt att stimulera 
marknaden, och fler börjar fatta grejen 
med vildsvinskött. Jag är övertygad om 
att vi kommer se mer vildsvinskött, men 
även gås, i butikerna i framtiden. Att få ut 
ekologiskt svenskt viltkött i större skala 
är enda vägen att gå för att klara både vilt- 
och klimatutmaningarna. 

” Vildsvin har fått ett  
oförtjänt dåligt rykte”

      

Daniel Ligné.

”Det är gott, klimat
smart kött som kan ge 
stora volymer då jakt 
får bedrivas i princip 
året om. Problemet är 
att svenskarna fort
farande tvekar.”
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Röding från närliggande  
Malgomajsjön, ren från  
samebyn intill och hjortron, 
vildhallon och svamp runt 
knuten. För Jasper Bergström, 
som driver Kittelfjäll Värdshus, 
är lokala råvaror från naturen 
kärnan i hela verksamheten. 

Text: Therese Johansson

Kittelfjäll Värdshus satsar på lokala råvaror:

Hur viktiga är skogens råvaror för dig?
– Otroligt viktiga, inget snack om 

saken. Att driva restaurang i fjällvärlden, 
med stora avstånd till det mesta, handlar 
om att ta till vara vad skogen, sjöarna 
och markerna har att erbjuda. Jag jagar 
och fiskar en del själv, men inte så att det 
täcker de behov vi har på restaurangen. 
Det finns inte tid till det, och då är det 
bättre att samarbeta med de som vill och 
har tid att göra det.

Hur får ni tag i allt ni behöver?
– I möjligaste mån handlar vi med 

jägare, uppfödare och bönder i trak-
ten för att säkerställa hög kvalitet och 
stödja småskaliga råvaruleverantörer och 
matproducenter i området. Vi köper upp 
vilt, bär och svamp, och samarbetar med 
lokala gris- och kycklinguppfödare och 
grönsaksodlare. Vi har en hållbarhetstanke 
i allt vi gör, och det lokala och närprodu-
cerade är vår grund som vi inte ruckar på. 
En brasiliansk oxfilé kommer till exempel 
inte över vår tröskel.

Vilken årstid gillar du bäst rent matmäs-
sigt?

– Alla årstider har sin charm, men en 
fin tid här uppe är sensommaren och tidig 
höst när det är bär- och svampsäsong och 
skördetid för lokalodlade grönsaker. Då 
är det också jaktsäsong, även om köttle-
veranserna inte brukar komma förrän en 
bra bit in i oktober. På vintern får man 

” En brasiliansk oxfilé kommer 
inte över vår tröskel”

tänka annorlunda då det är mindre färska 
råvaror. Då är det mycket fokus på viltkött 
som man nästan alltid köper fryst. Vi har 
många gäster från utlandet som gärna 
vill bocka av att käka till exempel renfilé, 
som ju är väldigt exotiskt för folk utanför 
Norden.   

Hur kan en meny se ut komponerad med 
skogens råvaror?

– Vi har mycket vilt, speciellt på vintern. 
Vi har alltid något med ren på menyn, ofta 
även skogsfågel, och våra desserter består 
nästan alltid av hjortron och vildhallon 
som växer runt knuten. På lunchen har vi 
en jättegod älgburgare, där vi köper älgfärs 
av ett samiskt företag i trakten. Vi jobbar 
också mycket med charkuterier av viltkött, 
till exempel rökt hjärta och korvar av olika 
slag. Tack vare fina, lokala råvaror och en 
kärlek till hantverket kan vi skapa rustika 
och spännande matupplevelser.  

SKOGSVÄRDEN 3–2021

 T
em

a: S
k

o
gen

s sk
aff

eri 
17     

Jasper Bergström på Kittelfjäll Värdshus. Foto: 
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Carpaccio på  
karljohansvamp

8 st små, fasta karljohansvam-
par eller annan fast svamp
200 g smör, normalsaltat
1,5 dl ljus soja av god kvalitet

Dela först svampen på längden. 
Skiva sedan svampen (börja 
med snittytan) i ca 1 mm tjocka, 
vackra skivor på mandolin. 
Lägg ut dem snyggt på tallrikar, 
försök behålla svampen så hel 
som möjligt. Lägg smöret i en 
stekpanna eller vid kastrull och 
bryn det tills det just ”tystnat” 
och börjar få en nötig doft och 
färg. Häll över till en annan 
kastrull för att snabbt avstanna 
bryningen. Håll varmt. Vid ser
veringen, ringla först soja över 
svampen och sen rikligt med det 
brynta smöret. Servera direkt.

Ren Rydberg med 
ölbräserad lök, 
pepparrot och  
senapscrème

800 g renrostbiff
800 g stor fast potatis – skalad
2 st gula lökar – finhackade
50 g smör
2 dl ljust öl
4 st äggulor
1 msk viltkrydda – se recept
Salt och svartpeppar
Smör och olja till stekning
Bladpersilja – finskuren

Tärna potatisen i fina kuber om 
1 cm och skölj bort stärkelsen. 

Blanchera* potatisen ”al dente” i 
rikligt saltat vatten, kyl ner. Put
sa och tärna renköttet i ca 1–1,5 
cm stora kuber. Sautera löken i 
smöret och häll på ölet, sjud tills 
löken är mjuk. Stek potatisen 
gyllene i rikligt med smör 
och olja. Krydda köttet med 
viltkrydda, salt och peppar. Stek 
renköttet snabbt på hög värme, 
cirka 30 sekunder. Servera kött, 
lök och potatis med äggula, 
pepparrot och senapscrème. 
Garnera med finskuren persilja.

* Blanchering är en matlag
ningsmetod där matvaran kokas 
snabbt i lättsaltat vatten, i cirka 
1 minut, och sedan kyls ner 
snabbt, exempelvis i vatten med 
isbitar i.

Pepparrots och  
senapscrème

2 dl vispgrädde
1 msk senapspulver
1 tsk cidervinägersenap
1 msk riven pepparrot 
1 tsk florsocker
Salt och peppar 

Vispa grädden löst och tillsätt 
övriga ingredienser, smaka av.

Viltkrydda

1 msk torkade enbär
2 tsk torkad rosmarin
2 tsk torkad timjan
1 tsk svartpeppar

Mixa allt fint i kryddmixer.

Hjortronpavlova 
med vaniljglass

8 små pavlovamaränger
2 dl hjortron
0,5 dl florsocker
1,5 dl vispgrädde
Riven mörk choklad
Vaniljglass

Rårör hjortronen med florsock
ret. Vispa grädden. Varva 
maräng, grädde och hjortron två 
gånger, avsluta med lite riven 
choklad. Servera med vanilj
glass.

Pavlovamaränger

4 äggvitor
2,5 dl socker
1 msk maizena
1 tsk äppelcidervinäger

Sätt ugnen på 120 grader. Vispa 
vitorna till ett fast skum på hög 
fart, strö i sockret i omgångar. 
Vispa vidare i 5 minuter. Tillsätt 
maizena och vinäger. Fyll upp i 
spritspåse. Spritsa små rundlar 
på bakplåtspapper och baka i ca 
1 timme till torra maränger.

Trerättersmeny från 
Jasper Bergström på 
Kittelfjälls värdshus 
Recept 4 pers

FOTO: FELICIA YLLENIUS

SKOGSVÄRDEN 3–2021

 T
em

a:
 S

k
o

ge
n

s 
sk

aff
er

i 
18
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Välkommen till 
en grönare banken grönare 
Skogen är en värdefull resurs som råvara för virke, 
papper och energi. Men den är också viktig för miljön, 
våra fritidsaktiviteter och den biologiska mångfalden. 
Skogens olika roller gör att skötseln och förvaltningen
kan vara en utmaning för dig som ägare.

Våra experter inom skog, ekonomi och juridik 
finns här när du behöver oss. Vi hjälper dig med 
investeringar, generationsskiften och andra frågor 
som är viktiga för dig, din familj och ditt företag.

Hör gärna av dig så går vi tillsammans igenom hur vi 
som bank kan hjälpa dig framåt. Du når Joakim Larsson, 
ansvarig för skog och lantbruk, på telefon 070-739 10 87 
eller joakim.larsson@seb.se

163781 Annons skog- och lantbruk_210x270_2001.indd   1 2020-01-30   08:53
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Lyckat exempel i skärgården

I  DEN INRE delen av S:t Annas skärgård i 
Östergötland ligger Engelholm Säteri med 
anor från 1600-talet, en fastighet som be-
står av drygt 1 000 hektar mark och 1 000 
hektar vatten. Av marken ligger hälften på 
fastlandet och hälften på ett tiotal öar.

– Mina stora intressen är skog, jakt och 
natur, och jag har alltid varit fascinerad av 
gamla byggnader. Ända sedan jag var ung 
har jag drömt om att köpa en stor gård, 
och en herrgård har absolut stått högst 
upp på önskelistan. När jag fick möjlig-
het att köpa denna fastighet 2019 gick 
drömmen i uppfyllelse. Det är ett unikt, 
naturskönt läge med ett rikt växt- och 
djurliv – här kan jag verkligen leva ut mina 
intressen, säger Fredrik Solgesjö.

För honom är det viktigt att skapa 
goda förutsättningar för jakt och djurliv. 
Genom att sköta skogen så att bärriset 
gynnas ser han till att det finns en stor 
foderresurs på markerna. 

– Två tredjedelar av skogen är bärskog, 
och mitt mål är att öka bärrisets utbred-
ning ännu mer. Det är inte alla som förstår 
kopplingen mellan bärris och djurfoder, 
men det är faktiskt så att upp till 40 pro-
cent av vinterfödan för vilt, till exempel 

hjort och älg, kan bestå av bärris. Så att 
gynna bärriset är för mig en självklar-
het – jag vill ju ha ett rikt djurliv på min 
fastighet. 

PÅ FASTIGHETEN FINNS det framför allt 
gott om blåbär, men även lingon, björn-
bär, slånbär, hagtorn, oxel och rönnbär. 
Något för både djur och människor med 
andra ord – men en rik bärskog är inte en 
självklarhet när det kommer till produk-
tionsskogar. Det krävs en del jobb för att 
upprätthålla bärriset, berättar Fredrik 
Solgesjö.

– Nyckeln är ståndortsanpassning. Det 
är helt enkelt nödvändigt att vi sätter rätt 
trädslag på rätt mark för att gynna bärri-
set. Det är i tall- och blandskogar som det 
mesta av bärriset trivs, till skillnad från i 
granskog som ofta blir för tät och mörk. 
Därför är jag noga med att våga satsa på 
tall där det är tallmark, och att gynna lövet 
på fuktiga marker och i kantzoner. Det 

Bärriset skapar  
förutsättningar  
för ett rikt djurliv

skapar en trevligare, ljusare skog att vistas 
i samtidigt som det blir mer foder till 
viltet då bärriset frodas i dessa miljöer.

BÄRRIS OCH TALL hör alltså ihop – men 
hur skyddar du tallarna från viltbete?  

– Det är mycket snack om viltbetesska-
dor, som att vilt är skadedjur, men det 
håller jag inte med om. Till stor del har 
många markägare skapat problemet själva 
eftersom man inte föryngrar med rätt 
trädslag på rätt mark. Återigen – stånd-
ortsanpassning är a och o. Kan man skapa 
ljusa skogar med tall och löv gynnas 
bärriset vilket leder till mycket mat för 
viltet så att de inte i första hand betar av 
produktionsskogen. Då finns det annat att 
välja på.

FREDRIK SOLGESJÖS STRATEGI är att 
försöka sprida ut betestrycket genom att 
satsa på framförallt tall och därigenom 
mer bärris.

”Att gynna bärriset är för mig en självklarhet  
– jag vill ju ha ett rikt djurliv på min fastighet.”

Rätt träd på rätt plats, tall och bärris i symbios 
och ett foderskapande tänk i alla led. Skogsägaren 
Fredrik Solgesjös främsta prioritet är att skapa 
en harmoni mellan viltbruk och skogsbruk på sin 
fastighet i S:t Annas skärgård.  

Text: Therese Johansson Foto: Privat 
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Varför är det så viktigt med bärris i skogen?
– Bärriset står för en betydande andel av viltets födointag.  

Det är en jätteviktig resurs som gör att djuren i högre grad håller 
sig borta från produktionsskogen, vilket minskar risken för 
betesskador på värdefulla bestånd av tall, löv och även gran. 
Dessutom är det ju väldigt trevligt med mycket bär i skogen – 
både för människor och djur. Både friluftslivet och den biologiska 
mångfalden gynnas av att det finns mycket bärris i skogen.

Hur kan man värna om bärriset och samtidigt bibehålla  
virkesproduktionen?

– Fokusera på tall och undvik att kalavverka. Har du ett äldre 
blandbestånd av tall och gran – vilket är ganska vanligt – kan du 
välja att avverka granen först och behålla en jämn spridning av 
tallen. Genom att hugga bort granen när den kommit upp i en 
viss ålder och avstannat i sin tillväxt, räddar man hem värdet av 
trädet och undviker röta, svamp och granbarkborre som hotar 
granen ju längre den får stå. När granarna är borta får man en 
kvalitetsökning på den kvarvarande tallskogen som växer till sig. 
Dessutom blir det både glesare och ljusare i skogen när granen 
tas bort – alltså optimala förutsättningar för bärriset att frodas. 
Viltbegärligt foder skapas samtidigt som viltet styrs undan från 
de viktiga produktionsskogarna.

Finns det fler synergieffekter?
– Den dagen du väljer att slutavverka 

tallarna för att återbe skoga kan du skör
da frukterna av tidigare steg. Tack vare 
att du gjort en successiv avverkning och 
fått en rejäl tillväxtökning i den kvarva
rande tallskogen, har du skapat goda 
förutsättningar för en robust fröträds
ställning med rejäla, stormsäkra tallar. 
Hade man låtit granen stå kvar ända 
fram till dess hade din fröträdsställning 
blivit mycket klenare och riskerat att 
blåsa omkull – med dyra föryngringsåt
gärder som följd.

”Att gynna bärriset ger  
goda synergieffekter”

... Johan Asp, regionschef och skogs
förvaltare på Skogssällskapet, som är 
med och planerar för viltanpassad  
skogsskötsel på Fredrik Solgesjös  
fastighet i S:t Annas skärgård – där  
bärriset har en nyckelroll.  

Text: Therese Johansson 

3 frågor till ...
      

– Nu är vi igång med att hugga bort 
granen i blandskogen, eftersom vi är lite 
rädda för granbarkborren och vill rädda 
virket i de äldre bestånden. Vi behåller en 
överhållen tallskärm som skapar en viss 
beskuggning så att bärriset kan fortleva. 
De tallarna vi sparar får mycket ljus och 
vatten, blir mer vindstabila och får en bra 
värdetillväxt om man behåller dem 12–15 
år till. När vi sedan slutavverkar lämnar 
vi en fröträdsställning och markbereder 
försiktigt för att få till en självföryngring 
av tall.

FÖRDELEN MED SJÄLVFÖRYNGRING av 
tall är att man får enormt mycket mer 
tallplantor än vid plantering, och därmed 
finns det större marginaler när det kom-
mer till viltbete, menar Fredrik Solgesjö.

– Ett visst svinn får man räkna med, de 
flesta viltarter gillar ju unga tallplantor. 
Men jag kan ändå vara trygg med att kun-
na få upp huvudstammarna som ska bilda 
beståndet, då jag med självföryngring kan 
få upp till 15 000 plantor, till skillnad från 
om jag hade planterat och kanske fått  
2 000 plantor.



ÄLSKA SKOGEN

sg-systemet.com

Gödsla  
för klimatet
Vill du också bidra till att minska våra 
utsläpp av kol dioxid? Forskning visar att 
skogs gödsling i rätt bestånd gör stor nytta 
för klimatet. Vid gödsling tillförs mer 
kväve vilket gör att skogen växer snabbare. 
Det i sin tur innebär att mer koldioxid 
tas upp av träden och mer kol binds i 
träd och mark. Den ökade volymen trä 
kan dessutom användas inom energi- och 
bygg sektorn för att minska användningen 
av fossila bränslen.

Vill du veta mer? Besök sg-systemet.com 
eller kontakta oss på 0418-76500.

VI ÄLSKAR OCKSÅ SKOGEN.

Boosta bärriset – 5 tips 

    IDENTIFIERA de bestånd där rätt förut-
sättningar för ett kontinuerligt fältskikt  
av bärris finns – äldre, ljusa blandskogar 
med dominans av tall och gran.

   Minska andelen gran och satsa på tall.

   Gallra oftare för att öka ljusinsläppet till 
markskiktet, främst i tall- och lövskogar. 

   Glesa ut skogen successivt istället för att 
kalavverka – det gör det lättare för bärriset 
att överleva.

   Ha bärriset i åtanke vid alla skogliga  
åtgärder, till exempel vid markberedning. 
Var försiktig och skapa inte fler planterings-
punkter än nödvändigt på hygget.  

KÄLLA: JOHAN ASP, SKOGSSÄLLSKAPET

SKOGSVÄRDEN 3–2021

FÖRUTOM FODER FÖR viltet finns det många 
andra viktiga värden när det gäller att främja 
bärriset – som att gynna den biologiska mång-
falden och skapa fina miljöer för besökare i 
skärgården, säger Fredrik Solgesjö.

– Att bedriva ett viltanpassat skogsbruk 
är högsta prioritet för mig. Här finns mycket 
vildsvin, rådjur, älg och dovhjort, och jag vill 
skapa de bästa förutsättningarna för djurlivet 
på fastigheten. Men det finns fler värden som 
är viktiga. Jag är väldigt intresserad av fåglar, 
och till exempel tjäder och orre uppskattar 
sammanhängande fältskikt med bärris. Dess-
utom gynnas friluftslivet, något jag tycker är 
extra viktigt i och med läget i skärgården. Hit 
kommer många på besök, och finns det bär är 
det ju en supertrevlig bonus.

Hur har samarbetet med Skogssällskapet 
fungerat?

– Det är i det viltanpassade skogsbruket 
som vi har funnit varandra. Skogssällskapet 
ligger i framkant i frågor om balansen mellan 
skog och vilt, och vet att viltet kan vara en 
värdefull resurs, precis som produktionssko-
gen. Det finns en helhetssyn kring hur man 
kan arbeta med att utveckla fastighetens alla 
värden som jag tycker många andra saknar. 
Dessutom har vi en samsyn kring vikten av 
ståndortsanpassning och betydelsen av bärris 
som viktig foderresurs för viltet. Vi tänker 
väldigt lika! 
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Björksav
Mellan snösmältning 
och knoppsprickning  
är det dags att tappa 
våren på flaska. 
Björksav utvinns ur 
björkträd och var förr 
ett viktigt vitamintill
skott på vårvintern. 
Idag är savtappning 
inte så vanligt, men 
det används faktiskt 
till mousserande 
vin i trakterna kring 
Östersund. Det går att 
tappa björksav själv, 
men se till att björken är din egen! Tappning av  
björksav ingår nämligen inte i allemansrätten.

Kåda
Bakteriedödande och antiseptisk – kåda är barrträdets 
egna geniala skydd mot sjukdomar och används bland 
annat i kådsalva. Ett universalmedel vid självsprickor, 
hälsprickor, sårläkning, spruckna läppar, insektsbett och 
stickor. Varför inte gå ut i skogen och samla kåda för att 
göra egen salva? Tänk bara på att det enligt allemansrät
ten inte är tillåtet att ta kåda från levande träd utan att 
fråga markägaren.

Älgört
Spana i diken och längs vägrenen efter gulvita, ho
nungsdoftande blommor under sommaren. Älgörten är 
nämligen inte bara vacker, utan man kan också använda 
den för att göra saft, te och älgörtsgelé. Dessutom 
innehåller den naturligt salicylsyra, samma ämne som 
i många värkmediciner. Älgörten har historiskt använts 
som smaksättare i öl och mjöd. 

Guide. I skogens skafferi finns mer än bara blåbär och kantareller. 
Bortglömda superbär, smarriga smaksättare och hälsobringande  
bark och kåda gömmer sig också bland träden. Lite som en dygnet 
runt-öppen hälsokostbutik – men kolla upp vad som ingår i  
allemansrätten innan du plockar hem. 
Text: Therese Johansson  Foto: Shutterstock
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Sälgbark
Barken innehåller garvämnen som historiskt använts för 
att garva läder, och inom den traditionella sameslöjden 
används sälgbark fortfarande. Då barken innehåller 
salicylsyra gjorde man inom folkmedicinen avkok på 
barken som sedan användes till sårtvätt samt mot frossa, 
feber och utslag.

Tranbär
Ett superbär på en myr nära dig! Tranbär är rika på 
antioxidanter och Cvitamin samt innehåller även stora 
mängder kalcium, magnesium och kalium. Plockas 
enligt folktradition helst när den första frosten kommit 
– då är de som allra sötast och godast. Tranbär passar 
utmärkt till saft, sylt, gelé och likörer. Att dricka osockrad 
tranbärssaft är ett gammalt husmorsknep mot urinvägs
infektioner.

Slånbär
Slånbär används på samma sätt som tranbär och är lika 
nyttigt – en näringsbomb i form av vitaminer, mineraler 
och antioxidanter. Slånbären innehåller garvsyra som 
ger en kärv och bitter smak, men när temperaturen går 
ner under noll omvandlas garvsyran och den bittra sma
ken försvinner. Plocka därför när de har frusit för bästa 
smak. Och kom ihåg – bär heltäckande kläder då slånbär 
växer i täta snår med många vassa taggar.

Enbär
Dags att damma av den bortglömda festdrycken 
enbärsdricka? Den påminner en hel del om julmust och 
svagdricka, men är mer aromatisk i smaken och dracks 
förr i tiden mycket vid just jul och andra festliga tillfällen. 
Vill du plocka själv? Spana efter de mogna blå enbären – 
inte de gröna.

Om allemansrätten 
Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen – oavsett vem som äger marken.  
Det gäller både på land och på vatten, till fots, på skidor, häst och cykel. En unik möjlighet att njuta av 
natur och friluftsliv, men också ett ansvar. Att inte störa eller förstöra är huvudregeln i allemansrätten 
och innebär bland annat att inte skada träd eller buskar, inte skräpa ner eller elda om det är mycket 
torrt väder eller blåser hårt. Läs mer om vad som gäller på www.naturvårdsverket.se
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Per Simonsson har en bakgrund som biolog 
och har jobbat med naturvårdsfrågor under 
hela sin karriär, både inom privat och 
offentlig sektor. Naturvården stod även i 
fokus när han doktorerade vid SLU. Bland 
annat gjorde han då en litteraturstudie om 
hur den mediala debatten såg ut på 90-ta-
let, då Sverige fick en ny skogsvårdslag 
med jämställda produktions- och miljömål. 
Nu har Per Simonsson nyligen avslutat en 
fördjupad intervjustudie finansierad av 
Skogssällskapet kring samma ämne – men 
med fokus på att förstå vilka händelser och 
personer som låg bakom paradigmskiftet 
inom naturhänsyn: var det enskilda indivi-
der eller var det en massrörelse?

– Jag har alltid haft ett intresse i att 
förstå vad det är som ligger bakom föränd-
ringar som sker i samhället. Ofta är det 
enskilda personer och tillfälligheter som är 
avgörande, säger Per Simonsson. 

I  STUDIEN HAR Per Simonsson intervjuat 21 
personer som på olika sätt hade nyckelpo-
sitioner inom skogssektorn under den här 
epoken – dels myndighetspersoner och 
forskare, dels personer inom den ideella 
naturvården och skogsbruket. Var och en 
har fått ge sin bild av vad som var avgöran-
de i utvecklingen mot ökad naturhänsyn i 
skogsbruket och tillsammans har de skapat 
en helhetsbild som Per Simonsson presen-
terar i sin rapport. 

Bilden som framträder är att dagens 
naturvårdsarbete, som till stor del handlar 

om att bevara biologisk mångfald, star-
tade på 70-talet då en grupp forskare vid 
Skogshögskolan gjorde ett viktigt arbete 
för utvecklingen av artbevarandet i Sverige. 
Här lyfter Per Simonsson bland annat ”Ar-
betsgruppen för hotade och missgynnade 
arter” som bildades i mitten på 1970-talet 
och vars arbete ledde fram till dagens SLU 
Artdatabanken.

I STUDIEN TAR Per Simonsson även upp 
hur Skogsstyrelsens arbete under 1980-ta-
let påverkade utvecklingen. Han lyfter 
bland annat myndighetens dåvarande 
generaldirektör som tog Naturskyddsfören-
ingen i försvar och uppmanade branschen 
att ”ändra attityd”. Under den här perioden 
anställde Skogsstyrelsen också sin första 
biolog. I rapporten nämns även miljörörel-
sen och marknadskrafterna som tillsam-
mans drev på för framtagandet av den 
certifiering som utvecklades på 1990-talet. 

Så vad låg bakom det stora paradigmskif-
tet inom naturvården, var det enskilda 
individer eller en massrörelse? 

– Jag skulle säga att det främst var en-
skilda personer eller grupper av personer 
som var jätteviktiga, men att det sedan ut-
vecklades till en form av massrörelse. Men 
utan enskilda nyckelpersoner hade inte 
den här massrörelsen blivit av. Det är lite 
som Greta Thunberg idag, hon mobiliserar 
krafter som sedan sprider sig på bred front.

I  SIN RAPPORT har Per Simonsson även 
försökt konkretisera några lärdomar som 
han tycker att vi bör ta med oss in i dagens 
debatt, där åsikterna om hur skogen ska 
brukas hållbart går isär. Han efterlyser 
bland annat ett mer öppet lyssnande på 
motparten som går bortom ”jag har rätt 
och du har fel”. Ytterligare erfarenheter han 
tycker att vi bör ta med oss är att ha en mer 
prestigelös dialog med motparten och att 
försöka enas kring en problembeskrivning. 
Slutligen tycker Per Simonsson att de olika 
parterna ska sätta upp gemensamma och 
realistiska miljömål.

– För första gången är till och med mil-
jörörelsen splittrad, exempelvis vad gäller 
biobränsleanvändning. Så det är inga lätta 
frågor det här och det kan uppfattas förmä-
tet av mig att komma med en massa råd. 
Men jag tycker ändå att det bästa vore om 
vi kan enas kring vad vi menar med begrep-
pet ”uthålligt skogsbruk”. Jag tycker också 
att vi ska sätta upp realistiska miljömål som 
går att uppnå i stället för att sätta alltför 
visionära mål som inte går att nå och sedan 
ägna oss åt pajkastning, säger han. 

Vilka krafter låg bakom utvecklingen av storskalig 
naturhänsyn i Sverige och vad kan vi lära från den 
här tiden i dagens skogsdebatt? Dessa frågor har 
forskaren Per Simonsson sökt svar på i en ny  
studie som finansierats av Skogssällskapet.  
Text: Malin Letser

”Enskilda 
personer har 
varit väldigt 
viktiga” 

Per Simonsson, forskare. FOTO: PERANDERS SJÖQUIST

” Det är lite som 
Greta Thunberg 
idag, hon mobili
serar krafter.”
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Du är viktig. Inte minst nu.
Ditt arbete är alltid viktigt. Men nu under coronapandemin känns arbetet
med att förvalta skog och mark extra viktigt. Tveka inte att höra av dig till oss på 
banken om du funderar över något. Vi finns här för dig och din verksamhet precis 
som vanligt. Eller besök oss på webben. Där har vi samlat aktuell information för 
dig som företagare, med anledning av rådande situation.

Ta hand om dig och hoppas vi ses snart. Hälsningar från din lokala bank.

Prenumerera gärna på vår tidning Tillväxt och vårt nyhetsbrev. Det kostar inget. 
På handelsbanken.se/skogochlantbruk finns mer information.

handelsbanken.se/skogochlantbruk
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REDAKTÖR: Malin Letser  VAD VILL DU VETA MER OM?  Mejla redaktionen@skogssallskapet.se

Undvik konflikter med grannen  
och underlätta framtida av
verkningar – det finns många 
skäl till att röja och se över sina 
rågångar regelbundet. Men  
hur gör man? Johan J Möller,  
skogsägare och orienterare, 
guidar dig längs vägen. 

Text: Malin Letser  
Foto: Thomas Adolfsén

Inför jakt, avverkning eller arvsskifte kan 
det vara särskilt viktigt att ha koll på sina 
fastighetsgränser. Samtidigt är det inte alltid 
så lätt att veta var gränsen går och hur ofta 
man bör underhålla den. Johan J Möller, 
skogsägare och orienterare, tipsar om hur du 
ska gå till väga för att hitta rätt. 

SÅ HITTAR DU FASTIGHETSGRÄNSEN 
– Förr kunde det vara svårt att hitta fastig
hetsgränsen. Då var det en fördel att, som 
jag, ha orienteringskunskaper och ett intres
se för kartor, men dagens teknik gör att man 
inte behöver kunna så mycket. Mitt tips är 
att ladda ner Lantmäteriets gratisapp ”Min 
karta”. I appen får du detaljerade kartor som 
visar fastighetsgränser samt flygfoton över 
din fastighet, och när du har GPS:en påslagen 
i mobilen ser du hela tiden var du befinner 
dig på kartan. Vad som är bra att veta är 
att fastighetsgränserna i appen endast är 
översiktliga och inte juridiskt gällande. En 
annan sak är att en GPS kan vara olika precis 
beroende på kvalitet. Det kan skilja många 
meter mellan olika GPS:er. 

HÅLL UTKIK EFTER STENAR, SNITSLAR 
OCH STOLPAR
– En karta och en GPS är ett första steg för 
att hitta rätt. Men det är alltid markeringarna 
på platsen som gäller. Dessutom är kartans 

Skogsägarskolan

Röj dina rågångar – så gör du!

Var inte för försiktig vid röjning av rågångarna – de växer igen snabbare än man tror.

gränser oftast inte inmätta och verifierade, 
även om de har blivit digitala. Därför bör de 
endast ses som en hjälp på vägen. Nästa steg 
är därför att leta efter markeringar. Håll utkik 
efter färg på stenar eller metallrör i marken. 
Det kan även finnas snitslar, gammal tagg
tråd eller andra markeringar på träd. Kanske 
har grenar huggits bort på ena sidan av träd 
längs en sträcka? Då kan du gissa att gränsen 
går där. Tänk på att GPS:en kan flytta på sig 
lite allteftersom du rör dig, så gå samma 
sträcka flera gånger och håll utkik.

TIPS! LITA PÅ LANTMÄTERIET
– Logga in på Lantmäteriets etjänst ”Min 
fastighet”. Där brukar det finnas gamla 

fastighetskartor från 1800 och 1900talet. På 
sådana gamla kartor finns ofta gränsstenar 
och avstånd mellan gränsstenarna inritade. 

PRATA MED DIN GRANNE
– Ta med dig grannen ut och titta på rågång
en tillsammans, på så sätt slipper du risken 
att skapa osämja om det uppstår oklarheter 
vid exempelvis avverkning. Gå igenom mar
keringarna tillsammans så att ni är överens. 

RÖJ REGELBUNDET 
– Du ska inte vara alltför försiktig vid röjning 
av rågångarna, de växer igen snabbare än 
man tror. En måttstock är att röja minst vart 
tionde år. Storleken på gången kan varie



 

5 vanliga  
markeringar  
att leta efter

     STENAR.  Ofta kan det finnas 
färg på stenar, eller stenar 
staplade på varandra. 

       RÖR. Leta efter järnpinnar 
eller järnrör som är  
nedstuckna i marken. 

     MARKERINGAR PÅ TRÄD.  
Det kan finnas målarfärg 
eller avhuggna grenar. 

     SNITSLAR. De åldras  
dock snabbt och kan lätt 
försvinna under ris.

     STUBBAR. Höga murkna 
stubbar eller stora träd.
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rist var ett ord vi fick höra många gånger under sommaren 
2021. Medierna rapporterade om tomma hyllor hos träva-
ruhandeln, om Cementas kalkbrytning på Gotland och om 
hur bland annat Robertsfors i Västerbotten fick tacka nej 
till industrietableringar på grund av brister i elkapaciteten.

Jag slås av hur sällan helheten lyfts upp, hur varje fråga 
blir isolerad och utan sammanhang. Så även i den hetsiga 

debatten om skogsbruket och vad skogens råvaror ska användas till. Men i det 
större perspektivet hänger mycket samman. Ska vi till exempel få förnybar 
el till sågverken behöver vindkraften byggas ut – och varje vindkraft kräver i 
dagsläget enorma mängder betong till fundamentet. Allt hänger samman i en 
lång kedja.

Marknaden för produkter från skogsindustrin har under pandemin varit 
het, och efterfrågan är fortfarande god – framförallt på timmer – men mark-
naden har bromsat in något efter sommaren. 

På massavedssidan ser det ljusare ut nu än vad det gjorde i början av 
pandemin. Efterfrågan på produkter är generellt god, om man bortser från 
tidnings- och tryckpappersindustrin som fortsatt har utmaningar. De pro-
dukter som används till förpackningar och kartong fortsätter att vara i en 
bättre position. Långfibrig sulfatmassa ligger sen i somras på historiskt höga 
prisnivåer, i skrivande stund på ca 1340 dollar/ton. 

EFTERFRÅGAN PÅ SÅGADE trävaror är god, vilket i sin tur genererar en stor 
efterfrågan på timmer med prishöjningar efter semestrarna. Vi ser dock 
tendenser till att de fantastiska priserna, och den glöd som var under kvartal 
två har börjat falna. I USA har priserna börjat gå nedåt, något som på sikt 
troligtvis kommer att påverka prisutvecklingen i Europa och Sverige negativt. 
Dock syns det i delårsrapporterna att det varit en för bran-
schen god lönsamhet under första halvåret.  Flertalet affärer 
är gjorda på lönsamma nivåer, men köparna är nu något 
avvaktande och köper inte mer än nödvändigt. Efterfrågan 
kommer med stor sannolikhet att hålla i sig hela 2021 även 
om prisnivåerna har ”peakat”  för denna gång. 

DEN VARMA SOMMAREN har gynnat barkborren och 
dess andra svärmning vilket i sin tur bidrar till en 
fortsatt hög avverkningstakt och god tillgång på 
timmer. Höga lager av massaved har gjort att 
många gallringar fått vänta, och man kan prata om 
en ”gallringsskuld” i skogen. 

Viss oro kan anas i att marknaden nu har varit 
och vänt vid toppen. Men det är fortsatt goda 
förutsättningar att förmedla virke och göra goda 
affärer. Nu ser vi med spänning fram mot vad 
”post-corona” bär med sig för möjligheter.  

B
”Allt hänger samman”

FO
TO

: FELICIA YLLEN
IU

S

Pontus Larsson, produktions  
och virkeschef på Skogssällskapet 

Virkeskrönika

ra, men enligt min mening är det bäst att 
göra den ganska smal men att ändå röja 
upp två till tre meter så att man tydligt ser 
var gränsen går. För att röja hela gränsens 
bredd, prata med grannen så att du kan röja 
på dennes mark också. Röj en så rak gång 
som möjligt. 

MARKERA PÅ NYTT!
– För att förtydliga gränsen kan du märka 
träden längs gången med färg. Du kan 
skrapa bort den grövsta barken för att få ett 
jämnare underlag att måla på. Du kan även 
använda snitslar. I normala fall rekommen
deras inte plast i skogen eftersom den inte 
bryts ned, men i just det här fallet är det bra 
att använda plastsnitslar eftersom de sitter 
kvar länge. 

LÄMNA STUBBAR VID AVVERKNING 
– Vid avverkning kan man lämna några höga 
stubbar med ett visst intervall för att tydligt 
visa var gränsen går. Det är särskilt bra med 
stubbar i närheten av gränsstenar. Några 
träd i gränslinjen är också bra.  
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Vi hjälper dig att utveckla din skogs fastighet. 
Med oss som skogsförvaltare blir det enklare 
och mer lönsamt att äga skog.

Ett enklare och  
rikare skogsägande

Vill du att vi  
kontaktar dig?
skogssallskapet.se/

bli-kontaktad

Returadress
Skogssällskapet 
Ulls väg 29 A  
756 51 Uppsala

Avsändare
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg


