STEG FÖR STEG
När den gamla skärmen avvecklats sköts
skogarna på Häfla oftast så här, både för
tall och gran och i blandning:
• Fram till och med förstagallringen sköts
skogen ”traditionellt”.
• Därefter glesas skogen ut tre gånger med
ett 30-50 procent uttag varje gång.
• I utglesningarna plockar man bort mindre
träd som beskuggar och större träd av dålig
kvalitet. Kvar blir ett relativt jämnt bestånd.
• Den sista skärmen avvecklas när föryngringen är cirka tre meter hög.
• Efter varje utglesning röjer man ned de
träd som är skadade samt flyttar på ris som
hindrar föryngring.
• I den sista utglesningen används slutavverkningsskördare. I övriga uttag används
gallringsskördare och en manuell skogsarbetare som fäller de större träden och kvistar de största grenarna. Grenarna kan förhindra föryngringen om de inte kapas bort.
• Om det behövs hjälpplanterar man med
fyraåriga plantor.

Häflas skärmar
hävdar sig bra
SE DAN FE MTON ÅR sköts skogen på Häfla
Skog AB i norra Östergötland uteslutande
genom skärmskogsbruk. Man äger och förvaltar 3000 hektar skogsmark. De äldsta skogarna är idag runt hundra år. Innan dess
fanns det i stort sett ingen skog på markerna,
den avverkades i jakten på kol till bruket.
– På Häfla vill vi inte ha kalytor och körskador, då får vi en större upplevelse när vi vistas i markerna, säger Johan Grönlund (bilden)
som sköter skogarna.
Med stolthet berättar Johan att han ofta
får beröm för kvaliteten på den skog de producerar.
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Han berättar vidare att man motverkar
körskador genom att inte följa trenden med
större och större maskiner. Istället görs fler
uttag och mindre skotare får köra fler gånger.
Man odlar både gran och tall med skärm.
När metoden diskuteras kommer samtalet

ofta in på lönsamhet, produktion och effektivitet. Kritikerna menar att trakthyggesbruket
är lönsammare och effektivare ur de flesta
perspektiv. Johan hävdar motsatsen, att man
på Häfla under en omloppstid får samma
ekonomi och lika mycket virke som när man
sköter skogen traditionellt. Uttaget vid varje
åtgärd blir något mindre, men i och med att
man gör något fler uttag blir slutresultatet
ungefär det samma.
– DÅ HAR VI OCKSÅ räknat in de lägre föryngringskostnaderna. Och trots att vi har
stora viltstammar på skogsfastigheten upp-

”För att öka chanserna
att lyckas med skärmskogsbruk är det
viktigt att man är aktiv
som markägare.”
levs inga större skador på den sådda skogen.
– För att öka chanserna att lyckas med
skärmskogsbruk är det viktigt att man är aktiv som markägare. Jag kanske behöver glesa
ur lite till för att få igång föryngringen, samtidigt krävs det fingertoppskänsla för att inte
öppna upp för mycket så att konkurrensen
från ormbunkar och gräs blir för stark, säger
Johan och kommer sen in på några andra risker med skärmskogsbruk.
– Vinden är alltid en fara, men genom att
lämna tätare partier i de mer utsatta lägena
minskar vi risken för stormfällen.
Trots dessa försiktighetsåtgärder är Johan

Grönlunds upplevelse att insektsskador på
fällda träd är en av de största riskerna med
skärmskogsbruket på Häfla. Därför är han
noga med att avverka träd som kan bli föryngringsplatser för insekter, samtidigt som
det ska finnas död ved för den biologiska
mångfalden.
JOHANS E R FAR E N H ET ÄR att skärmskogsbruk i princip är möjligt på alla marker även
om erfarenheten på Häfla är att bördiga marker fungerar bäst. Men han har också upplevt
bakslag. Ett låglänt område fick frostskadade
plantor. Trots flera försök med bland annat

hjälpplantering misslyckades föryngringen
helt.
– Till slut lämnade vi området och idag
har vi en fin björkskog med naturlig granunderväxt, konstaterar Johan.
På Häfla satsar man på lättare markberedning med jordbrukstraktor, men även på
okonventionella metoder.
– Ett spännande test blir att sprida majs
med en gödselspridare i skogen för att se om
vildsvinen kan hjälpa oss att markbereda,
avslutar Johan med ett leende.
Text och foto: Mattias Westerberg
S KO G E N 8/1 4

13

