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VISST GÅR DET ATT KOMBINERA MÅNGFALDSSKOG
OCH EKONOMISKA VÄRDEN, SÄGER NIKLAS
PALMCRANTZ SOM MER ÄN GÄRNA PROVAR NYA
IDÉER OCH METODER I SITT SKOGSBRUK. KANSKE
ÄR TISENÖ-METODEN EN FRAMTIDA SUCCÉ?
TEXT & FOTO: MATTIAS WESTERBERG
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N
 Niklas Palmcrantz vill ha både lönsam produktion och mångfaldsskog med plats för
människor och naturvärden. Och svamp.
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iklas Palmcrantz möter
SKOGEN med sin egen färja som tar oss över sjön
Tisnaren till Tisenö, där han driver sin skogsgård.
Hans pappa köpte färjan av Vägverket i slutet av sextiotalet. Tidigare trafikerade den en linje utanför Göteborg.
En skylt på färjan hälsar oss välkomna på flera olika
språk.
– Det är en utbytesstudent som har gjort den. Det är
därför det står ”välkommen på Tisenö” i stället för ”till”.
Jag tänkte att om jag sätter skylten på färjan och kallar
färjan för Tisenö blir det rätt, berättar Niklas.
Tidigare bodde han på ön och drev både lant- och
skogsbruk, men i dag bor han på fastlandet och undervisar i skogsvård på ett naturbruksgymnasium. På ön finns
fortfarande djur för att hålla markerna öppna.
– Jag skulle aldrig, aldrig plantera igen de öppna
markerna. Det skulle kännas som ett svek. Min farfar
köpte gården 1933. Då var det mycket betesmarker på
ön och han avverkade 200 stora hagmarksgranar som
han sålde för dubbla inköpsvärdet.

 Alla i Sverige förekommande trädslag
finns på Tisenö, utom bok och avenbok.

Från fyrtiotalet och framåt beskogades en del av
ön genom både plantering och naturlig igenväxning.
När Niklas far ville sälja tomter ställde myndigheterna
motkravet att ön skulle bli reservat och att betesmarkerna skulle tas upp igen.
Under tio år var fastigheten ett reservat och man öppnade åter mycket av marken till bete.
I BÖRJAN AV ÅTTIOTALET tog Niklas över fastigheten efter sin
far och i samband med det tog myndigheterna bort
reservatet.
– Vid den här tiden var mycket av skogen runt trettio
år gammal, minns Niklas. Min pappa hade skött den
enligt konventionella metoder, vilket innebar att den
till stor del var enskiktad.
Niklas började föra in andra tankar, till exempel om
hyggesfritt skogsbruk. Han fick inspiration och kunskap
från bland andra Erik Bergström på Frängsäter som
ligger i bygden.
– Det är en modig person som har vågat nytt och gjort

SKOGEN 15

TEMA / SKÖTSEL
kunna användas, men även om Niklas siktar på att öka
försäljningen av specialsortiment går det mesta som
bulk och konventionellt virke.
När han i unga år drömde om att bli ekolog och studerade biologi i Kanada fick Niklas upp ögonen för ekologisk odling. Intresset utvecklades när han flyttade
hem till Tisenö för att lära sig om skog och lantbruk av
sin pappa. Tillsammans gick de kurser hos ekomatspionjärer och för Niklas blev det även folkhögskolestudier i ämnet. När han och dåvarande frun tog över
gården startade de ekologisk produktion och började
leverera till butiker.
Familjen födde även upp kor, får, ankor, gäss och kalkoner, både för försäljning och för sin egen livsmedelsförsörjning. Oftast rörde det sig om olika lantraser.
NU ÄR HAN LOCKAD av en ny idé, så kallad agroforestry

 Förhållandena på ön är gynnsamma för löv,
som den här alskogen.

sina egna val. Det behövs fler människor med den inställningen, säger Niklas.
Han konstaterar att det fortfarande är en lång väg kvar
innan en fullskiktad skog har byggts upp.
– Runt millennieskiftet fanns det lite avverkningsmogen granskog. Den har glesats ut i tre omgångar och
det har bitvis börjat komma upp självföryngring.
Niklas har ett stort intresse för naturen och vill att det
ska finnas plats för både fåglar, djur och växter i hans
skogar. Han vill ha en vacker mångfaldsskog och säger
att det är fullt möjligt att förena med ekonomiska
värden. Därför är det viktigt för honom att hela tiden
ta till sig nya tankar och idéer. Till exempel skulle han
gärna vilja skapa försöksytor på ön, där man kan pröva
olika skötselmetoder.
FÖR NÅGRA ÅR SEDAN kom han i kontakt med den så kallade

SKOGSPLANEN
BERÄTTAR
• Niklas Palmcrantz skogsgård omfattar 124 hektar,
varav 64 procent är produktiv skogsmark och 33
procent inägomark.
• Virkesförrådet beräknas
till cirka 13 500 m3sk eller
170 m3sk per hektar.
• Medelboniteten beräknas
till 6,2 m3sk per hektar.
• Tillväxten från 2012 till
2021 beräknas till 562
m3sk per år.
• Ingen föryngringsavverkning planeras före 2021,
däremot gallring motsvarande cirka 2 200 m3sk.

Lübeckmetoden och har sedan dess jobbat mycket efter
dess riktlinjer, om än inte ordagrant.
Övr löv 3%
Övr ädellöv 3%
Metoden utvecklades ur befintliga sätt att
plockhugga i norra Tyskland för runt 25 år
Asp
sedan. Det berättar Mikael Karlsson på Silva5%
skog, ett konsultföretag som arbetar med att
Tall
7%
sprida tankarna bakom metoden.
– Naturen jobbar dygnet runt, året runt mot
Al 8%
det som är det för platsen naturliga tillståndet.
Vilket är att det förr eller senare börjar växa
skog. Ta ett steg tillbaka och fundera på hur
Ek 8%
naturen fungerar på just din mark. Lübeckmetoden vill jobba med naturen och på dess
Björk 12%
villkor, säger Mikael Karlsson.
Metoden kan var både lönsam och olönsam
jämfört med trakthyggesbruk. Det beror helt på
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vilka parametrar som används när man räknar, men
räknar man på samma värden hamnar resultatet på
samma nivå, enligt Mikael Karlsson.
– Den stora skillnaden är att du har skogen kvar att
gå i om du använder Lübeckmetoden, avslutar han.
I SKOGSBRUKSPLANEN för Tisenö som Niklas Palmcrantz lät

Mikael Karlsson göra för några år sedan tog han fasta på
en del av Lübecktankarna. Bland annat ingår en biotopkartering som visar att all skogsmark på ön lämpar sig
för lövskog, gärna ek och al.
– De entreprenörer som utför åtgärderna i skogen
måste gilla att arbeta efter de här tankarna, säger Niklas.
Att hans marker lämpar sig väl för lövskog passar
honom.
– Jag satsar gärna på att försöka driva upp virke av
bra sågkvalitet. Jag har använt en del egen ek till golv,
bland annat i husen jag själv har byggt här på ön. De
finaste stammarna försöker jag vårda väl.
En vision är att kunna sälja specialsortiment
och enskilda stammar av de trädslag som är
representerade på ön.

(ungefär skogsjordbruk eller skogsträdgård), alltså att
föra in livsmedelsproduktion i skogsbruket.
– Jag skulle kunna jobba mer med skogsbryn, där kan
jag ha fruktträd och hassel som jag skördar. Eller varför
inte göra som den gamla kartan från 1700-talet i huset
visar? Bland annat att utnyttja fisket och vassen mycket
mer.
Niklas vill också att gården används till att skapa
relationer mellan människor i större utsträckning.
Till viss del gör den det redan i dag.
– Jag hyr ut några stugor och upplåter fångst av både
fisk och kräftor och nu när jag själv inte längre är bofast
på ön har jag ett bofast par som hjälper mig med djuren
när jag inte är här. Allt det här ska bli den nya Tisenömetoden, skrattar Niklas.
Niklas var tidigt ute med ekologisk livsmedelsproduktion som i högsta grad är i ropet nu, drygt
trettio år senare. Kan det vara så att han blir pionjär
även inom skogsbruk och att avverkningsmetoder
som Lübeck- och Tisenömetoderna kommer att öka
de kommande trettio åren?

 Det tar tid att åstadkomma skiktad blandskog
efter tidigare konventionellt bruk, konstaterar
Niklas Palmcrantz.

BRA SKOG
REDER SIG
SJÄLV
VID EN ÅTGÄRD I RÄTT
SKOG BLIR UTTAGET TIO
TILL TJUGO PROCENT AV
VIRKESFÖRRÅDET

Gran 54%

OCH DET ÄR INTE MINDRE än alla i Sverige före-

kommande, med undantag för bok och avenbok. Niklas säger att det skulle vara mycket
svårare att driva upp den här lövskogen på fastlandet på grund av viltet, men på ön går det
relativt bra. Det beror också på fastighetens
historia med mycket betesmarker, liksom att
omkringliggande vatten påverkar klimatet och
att markerna allmänt är bördiga.
Bland annat finns det en del rönn som skulle

LÜBECKMODELLEN Grundtanken är att skogen
som ekosystem är ett resultat av evolutionen och
utvecklas av sig själv, utan människans inblandning.
Skogen som växer ska vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt, förklarar Mikael Karlsson på
Silvaskog. De trädslag som naturen hade valt ska
växa på platsen.
Därför kan skötselinsatserna i skogsbruket
minimeras. Till exempel förekommer inte
markberedning eller dikning alls och föryngringen sker på naturlig väg.
Röjning utförs endast av praktiska skäl
när man vill skapa fri sikt. Fram till förstagallringen är det självgallring som gäller. Vid första
gallringen vill man kunna plocka ut stammar på 20 till
25 centimeter.
Upp till 80 procent av tillväxten avverkas genom
löpande, selektiv avverkning var tionde eller tjugonde
år. Dels plockhuggs träd som nått den förväntade
diametern på den specifika växtplatsen, dels gallras
träd ut, bland annat de sämsta av de största.
Vid en åtgärd i rätt skog blir uttaget tio till tjugo
procent av virkesförrådet, enligt Mikael Karlsson.
Ett av verktygen man arbetar med i Lübeckmodellen är en biotopkartering som beskriver den växtlighet
som finns på platsen och vad som anses lämpligt för
den. Ett annat är en beståndsbeskrivning som ger en
detaljerad bild av den befintliga skiktningen. Med
dessa två verktyg och en intervju med markägaren
som grund utformar man sedan åtgärdsförslag.

 Niklas Palmcrantz
tänker ”aldrig, aldrig”
plantera igen de öppna
markerna på Tisenö.
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