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Det har blivit en missuppfattning. Knappar 
in Ulf Holméns nummer igen:
   – Aha, du är där, bra. Då kör du bara en 
minut till i samma riktning, sen ser du mig. 
Jag bär röd anorak och viftar med 
armarna.
   På båda sidor om den böljande vägen 
står granskogen tät. Den gängse Skånebil-
den, med gula rapsfält och en pannkaks-
platt slätt, får sig i dessa delar av det 
nordöstra hörnet av länet en rejäl knäck. 
Mer som Jämtland det hela.
   Jodå, där står han och viftar, Ulf Holmén. 
När jag går ut ur bilen är det första han 
säger:
   – Har du andra skor med dig?
   Nix. Vilket hade behövts eftersom man 
lugnt kan säga att tjälen inte gått ur 
jorden. Vi går uppför en backe och 
kommer upp på det som en gång varit 
Östra Göinges häradsväg.
   Samtidigt berättar Ulf om de tjugoen ha 
skog som han och hustrun Anne köpte 
1988 när de flyttade hit.
   – För att vi älskar naturen och skogen. 
Det här är i första hand inte ekonomisk 
investering, även om det på sikt kommer 
att vara det. Vi betalade 500 000 och det 

Det finns många skäl till att köpa skog, i 
alla fall några. Ett av dem är att man trivs i 
naturen. Så är det i paret Anne Nilsson och 
Ulf Holméns fall. Vilket Ulf gärna berättar 
mer om över en kåsa kaffe och två sorters 
bakverk.

trivseltid i
trivselskogen

är mycket pengar, men låt säga att du 
skulle köpa en bostad i Malmö då hade du 
inte fått mycket för den summan. 

Sociala trivseln
Ulf arbetar till vardags som skogskonsu-
lent på Skogsstyrelsen, Att arealen ädla 
lövträd har ökat under landsbygdspro-
grammets nuvarande period håller han 
med om.
   – Det ser vi på det antal som har valt att 
ställa om till ädla lövträd genom nyplante-
ring eller gallring. Till viss del gör man det 
av samma orsaker som vi, för den sociala 
trivseln.
   – Sedan är det också så att om vi 
kommer se en fortsatt utveckling mot 
omväxlande torra och blöta perioder vad 
gäller klimatet så lämpar det sig bättre för 
löv.
   Vi är nu framme vid en stor bod som 
står uppställd i ett av hägnen. Ulf öppnar 
och börjar duka upp termoskaffe och 
kakor från det lokala bageriet i Sibbhult 
på bordet. Tystnaden runt oss är av typen 
stor.
   – Vi har gallrat fram ädellöv på ca åtta 

hektar och nyplanterat på åtta. Vad det 
gäller det senare så innebär det en 
snabbare omställning till ädellöv och som 
vi högst troligt inte hade gjort om vi inte 
fått stöd genom landsbygdsprogrammet.

Positiva miljöeffekter
Ulf har beräknat att kostnaderna för 
investeringen har rört sig om ytterligare 
ca en halv miljon, detta för stängsling, 
markberedning och plantering. Han och 
frun har fått hjälp med ca hälften av 
kostnaderna.
   Även i sin roll som skogskonsulent är 
Ulf helt och hållet för stödet:
– Det hjälper fram en viktig förbättring 
för den biologiska mångfalden. Det är 
också första gången som vi i Sverige och 
Skåne har lyckats skapa motvikt mot 
granifieringen.
   Han tar en klunk kaffe ur kåsan och 
säger sedan med ett leende:
   – Fast man skulle ju önska sig en 
enklare administration och enklare 
uppbyggnad. Dessutom borde man 
bättre strukturera upp hur man på sikt 
vill bygga landskapet. Så att man kan få 
ut större positiva miljöeffekter.
   – Till exempel hade det varit en stor 
framgång om man under nästa period 
mer handfast kunnat styra utvecklingen 
mot ridåer av ädellöv längs alla Skånes 
vattendrag, det hade förbättrat mycket 
vad gäller den vattenkemiska samman-
sättningen.
   Dags att gå tillbaka. Ulf visar spår efter 
en större älgs långa kliv. Nytt leende:
   – Samtidigt så har vi missat så mycket 
ädellöv tidigare, så att vi nu bara är 
igång är givetvis bara det en stor 
förbättring. ■
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nya vindar 
Henrik Nilsson arbetar som skogsförvaltare på Susab. Inom 
verksamhetsområdet, som består av Skåne, Småland, Blekinge 
och Halland, administrerar man 40 större skogsegendomar.

Arealen ädla lövträd 
ökar, vad säger du om 
det påståendet?
– Ja, det stämmer. Något som även jag 
bidrar till. Jag gillar ju ädellövskog så 
jag försöker ju ”sälja” in den till de 
skogsägare vars mark jag förvaltar. 
Skogsbruket är ju fortfarande i hög 
grad dominerat av gran och jag tycker 
att det är viktigt att skapa nya miljöer. 
Dessutom finns det idag en ökad insikt 
om att det kan vara bra att inte lägga 
alla äpplen i samma korg, något som bl 
a ett par omfattande stormar har visat 
vikten av.

 

I korta drag, hur har 
utvecklingen sett ut?
– När jag började på sjuttiotalet som 
skogstjänsteman så kom bokskogsla-
gen. Jag minns att det blev ett himla 
liv på en del skogsägare som blev 
upprörda över att de inte fick göra 
som de ville. När jag sedan blev 
skogsmästare 1984 så kom ädellöv-
skogslagen, något som kom att skapa 
skarpare fokus på just det typen av 
träd, vilket också var bra, innan hade 
man inte pratat om ädellöv. De här 
lagarna har absolut fått avsedd 
verkan i den meningen att de bättrat 
på beståndet.

 
Finns det speciella 
särdrag för Skåne?
– Skåne har alltid haft en större 
blandning, vilket har varit stimule-
rande. Jag har efter hand fått ökade 
möjligheter att utveckla mitt intresse 
för ädellövträd och dessutom se 
planteringar av sådana genomförda i 
praktiken.

 
Hur ser du på lands-
bygdprogrammets 
inverkan?
– Som jag sa tidigare så inser allt fler 
värdet av att ha mer differentierade 
skogar. Här har landsbygdsprogram-
met spelat in, pengar är ett viktigt 
instrument att styra med. Brytpunk-
ten i pengar för att odla löv istället för 
gran är hög. Löv är helt klart förenat 
med högre kostnader, för plantor, för 
inhägnader som skydd för djuren. Det 
är också mer arbete rent generellt.

 

Finns det nackdelar 
med programmet?
– Landsbygdsprogrammet är alldeles 
för byråkratiskt. Det kan faktiskt leda 
till att man inte orkar fullfölja sina 
idéer om ett mer blandat skogsbruk. 
När jag lägger örat mot marken och 
lyssnar så hör jag något som kan 
liknas vid en halv revolution mot, som 
man uppfattar det, EU-byråkrati.

 
Hur ska det kunna bli 
bättre?
– Jag anser att man måste lägga 
beslutanderätten betydligt närmre 
distrikten där man är insatt i de 
faktiska förhållandena. Flexiblare 
system fångar upp de lokala variatio-
nerna och behoven långt bättre. Jag 
har en känsla av att man idag 
gömmer sig bakom EU i den mening-
en att man överdriver regeltolkning-
arna till EU:s favör, detta för att både 
ha hängslen och livrem på sig, till 
nackdel för de som behöver stöden. 
Sedan måste man givetvis följa lagar 
och regler, men det en annan sak.

 
Vad talar för en posi-
tiv utveckling?
– Intresset för ädellövskog samt 
medvetenheten för naturvärden har 
ökat. Exempelvis är skogsägare och 
naturvårdsvänner idag villiga att 
diskutera sådana här frågor, det 
förekom inte för tjugo år sedan. 
Systemet måste bli ännu bättre på att 
fånga upp de nya vindarna. Det måste 
bli enklare att ta till sig stöd och 
ersättningar.
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Skogskonsulent Fredrik Broberg har sitt 
kontor i ett hus ett par hundra meter från 
järnvägsstationen i Höör. Här arbetar 
tretton personer på lokalavdelningen för 
Skogsstyrelsen, med alla aspekter av skog 
och skogsvård.
   Vi trycker fram varsin kopp automatkaffe 
och går sedan uppför trappan till ett 
mötesrum.
   På Skogsstyrelsen i Skåne har man under 
perioden 2007-2013 haft som mål att öka 
arealen ädla lövträd med 570 ha i Skåne, 
nu fattas det bara 17 ha, berättar Fredrik. I 
landet är målet att öka arealen ädellöv-
skog med 4500 ha.
   – Av 570 ha är idag 171ha ansökt areal 
utbetalda och genomförda, fortsätter han. 
Ungefär en tredjedel är nyplanteringar av 
ädellövskog. Resten är framröjt eller 
framgallrat ur blandskogar med inslag av 
ädla lövträd. Nyplantering kan vara 
riskfylld. Det är svårt att t ex skydda 
plantorna mot sork och blir det en riktigt 
torr sommar så kan allt jobb vara förgäves. 
Att avlägsna gran och tall i en röjning/
gallring för att gynna ek och bok är lättare 
och billigare än att nyanlägga lövskog.
   – Vidare har ansökningar för 269 ha om 
att öka arealen ädellövskog blivit beviljade 
av Skogsstyrelsen, men vi vet inte om de 
är eller blir utförda, eftersom man efter 
beslutet har två år på sig att göra jobbet. 
Vi har även inkomna ansökningar på 114 
ha som inte är beviljade än, man måste 
trots allt beakta att det finns handlägg-
ningstider.

Arealen skogsmark med ädla lövträd 
ökar i Skåne. Till och med i bättre takt 
än Skogstyrelsens egna mål. Skogkon-
sulent Fredrik Broberg menar att lands-
bygdsprogrammet i det här avseendet 
har varit framgångsrikt i att bejaka 
långsiktigt tänkande, men efterlyser kor-
tare handläggning.

   Sedan kommer det en brasklapp. En 
tråkig sådan:
   – Tyvärr måste man också vara medve-
ten om att det försvinner ädellöv varje år 
på grund av askskottsjukan. Ca 70 ha har 
försvunnit och blivit ersatt av t ex klibbal, 
vilket innebär att de 570 måste räknas ner 
till ca 500, något som i och för sig också är 
ett gott resultat.

Biologisk mångfald
Ramen för projektet är ytterst de sexton 
nationella miljömålen och i det här fallet 
specifikt punkt 12, med rubriken ”Levande 
skogar”: ”Skogens och skogsmarkens 
värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövär-
den och sociala värden värnas”.
   – Ädla lövträd är bra för landskapet och 
marken och den biologiska mångfalden. 
Du har ju många rödlistade arter i Skåne 
som är knutna till ek och bok och här har 
vi ett stort ansvar.
   Det är också något av en cirkulär rörelse 
som nu påbörjats, ett återställande av ett 
landskap som gradvis försvunnit.
   – Historiskt sett så har vi haft mycket 
ädellöv i Skåne. Fast i takt med ökningen 
av gran så försvann ungefär hälften av all 
ädellövskog mellan 1600 och 1974, då 
bokskogslagen kom. Detta visar också på 
nya sätt att använda marken från att ha 
betande djur på skogen inom jordbruks-

samhället till att bli produktionsskogar.
   Något som i modern tid nästan 
uteslutande har ekonomiska orsaker:
   – Om man är ute efter relativt snabb 
avkastning så väljer man gran före ädellöv, 
som har en mycket längre omloppstid.
  Samtidigt så menar Fredrik att de stora 
godsen, som är de största skogsägarna, 
idag är mycket mer intresserade av 
blandskog
   – De ser ek som en långsiktig investe-
ring. Granen kan ju blåsa ner nästa vecka. 
Man vill ha en viss mängd ekskog att 
plocka av. Vilket givetvis även det är ett 
företagsekonomiskt synsätt, utifrån att 
det är bra att sprida sina risker.
   Löv är också intressant som en faktor 
som höjer fastighetsvärdet:
– Det är mycket populärt runt bostadshus 
och bebyggelse, här finns också ett stort 
intresse för att öka arealen.

Dags för schabloner
Fredrik är mycket positiv till landsbygds-
programmet, vilket han menar har fått 
en avgörande betydelse för en ökad 
areal ädellövskog. Han ser dock 
områden där man kan göra mycket för 
att förbättra:
   – Det negativa är administrationen. 
Om en lantbrukare själv jobbar med att 
röja och gallra så får han inget stöd. För 
att öka arealen med hjälp av ersättning 
så måste man kunna uppvisa fakturor 
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efter utfört jobb. Det måste vara en 
entreprenör som gör jobbet, vilket är 
ytterligare ett moment mellan tanke och 
handling. Något som kan innebära att 
lantbrukaren inte söker något stöd och 
att han/hon inte heller utför åtgärden.
   Fredrik berättar att i den ena delen av 
stödet inom Landsbygdsprogrammet 
som kallas för ”bevara och utveckla 
Skogens mångfald” använder man sig av 
schabloner.
   – Dessa vill vi utöka i nästa period för 
att förenkla för alla. Det är en fråga som 
vi driver, ytterst mot regeringen. Idag är 
det en handläggningstid på 4-6 
månader för en ansökan. Om man har 
schabloner så behöver man inte 
fakturera kostnaderna utan kan i stället 
fokusera på resultatet i skogen och 
minska handläggningstiden.
   Den tidsslukande kontrollen gäller 
förutom kvitton och fakturor att det är 
rätt person som har utfört arbetet, att 
det är utfört vid rätt tidpunkt osv.
   – Det är resultatet som är viktigast, att 

åtgärden blir gjord, inte hur den blir 
gjord. Det skapar extra tjänster hos oss, 
men inget i skogen och det är negativt. 

Överträffar målet
Samtidigt så betonar Fredrik att mycket 
fungerar väl, vilket den snart uppfyllda 
målsättningen på 570 ha (minus de 70 
ha för bortfallet för asken vittnar om):
   – Inte bara det, vi kommer också att 
överträffa det målet.
   Vilket innebär att man då får pengar 
från den nationella potten för de totalt 
planerade 4 500 ha, detta eftersom alla 
län inte når hela vägen. Därmed finns 
det mer stöd att få för Blekinge och 
Skåne där arealen ädla lövträd fram-
gångsrikt ökar.
   Fredrik tycker att resultatet är extra 
bra utifrån att Skåne skiljer sig från det 
övriga landet på en betydelsefull punkt:
   – 80 % av skogsmarken är privatägd, 
jämfört med ca 50 % i landet i övrigt. 

Alla enskilda ägare har sin agenda och 
vill göra på sitt vis.
   – Vi träffar ca 100 skogsägare om året 
i projektet i Skåne och det leder inte till 
att alla söker pengar, i alla fall inte 
omedelbart. Det är ett stort beslut, man 
ska beställa plantor, man ska eventuellt 
ansöka om att omlägga marken från 
jordbruk till skog hos Länsstyrelsen 
o s v.
   Att de ädla lövträden ska växa i över 
hundra år gör att det är en långsiktig 
investering som kommer att beröra flera 
generationer, något som kanske också 
påverkar beslutet, konstaterar Fredrik.
 Han lutar sig framåt och ler:
   – Vår bästa kund är en miljömedveten 
person med företagsekonomisk 
medvetenhet, som ser långt fram i 
tiden.■
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Pål Börjesson är skogsägare i Hässleholmstrakten. Han har 
i hög grad haft det ”hållbara skogsbruket” för ögonen, när 
han under de senaste åren planterat ädellövträd på ägorna.

Pål Börjesson kliver med långa steg över 
den ås som reser sig emellan de båda 
Algustorpsjöarna i Hässleholmstrakten. 
Den här dagen blanka i solen. Han vänder 
sig om och säger:
  - Ja du får väl komma hit om en 30-40 år 
och titta till och se hur det går.
  Kan tänka.
  I vår tid med bandbredd, streaming och 
speeddejting är skogsbruk den ultimata 
motsatsen. Vilket det inhägnade stycket vi 
promenerar över visar på ett rart sätt. Det 
rymmer ekplantor satta för ett år sedan, 
två tvärhänder höga ser de mer ut som 
ogräs, än början på det som en dag ska bli 
ett ståtligt ädellövträd. Något som ligger 
åttio år fram i tiden.
  - Till viss del handlar det om att återställa 
landskapet; att kanta sjöarna med 
ädellövskog, istället för barr som har varit 
helt dominerande under en lång period. 
Primärt har jag gjort det av estetiska skäl, 
inte för produktion.
  - För två år sedan läste jag i ”Skogseko”, 
Skogsstyrelsens tidning, om bidrag för 
ädellövskog genom landsbygdsprogram-
met och tog kontakt med en person där, 
diskuterade och skickade in en ansökan.
 Pål menar att om han inte fått bidraget så 
hade han inte satsat så mycket på 
ädellövsplantering, i alla fall inte i den 
omfattning som han gjort.
  - Ekplantor är dyra, likaså stängslet som 
hindrar rådjur och älgar att kalasa upp 
plantorna. Sedan finns det en annan 
aspekt och det är att den här typen av 
planteringar är mer arbetskrävande och 
behöver fler insatser. Bl a måste man röja 
oftare.
 Han beskriver markerna som relativt 
fattiga ur växtsynpunkt men att ek är 
möjlig som just ädellövträd. Björk 
planteras också som ett stöd åt eken, det 
gör att den växer uppåt och inte alltför 
mycket i sidled.
 - Den danar ekskogen och ger den en 
bättre och finare kvalitet. Sedan plockar 

man bort björkarna efter hand, efter ca 
fyrtio år.
  Vi beundrar utsikten ytterligare en stund 
och travar sedan ner till den lilla båten 
som bar oss hit och Pål ror oss tillbaks 
platsen där gården ligger.

Gudrun förändrade
Vi är alltså i skogsland, innanför barrbäl-
tet. Vägen till Algustorp två mil från 
Hässleholm är kantad med oändliga rader 
av träd. Mest gran. Precis innan avtagsvä-
gen blir det möte med en tung lastbil. 
Som för att ytterligare understryka 
kommer den från firman ”Harry Skoog”. 
Ok, vi fattar!
  - Det är verkligen granskog som 
dominerar, säger Pål när vi efter en stund 
sitter i köket och tittar ut på gårdsplanen 
där ett gäng katter har det bra i solen. Det 
här är sista utposten söderut, 1-2 mil 
längre ner börjar lövträden ta över.
  Pål har tagit över gården från sina 
föräldrar. De i sin tur från sina. I en 
obruten kedja, tio generationer tillbaks till 
1600-talet.
  - Pappa planterade mycket gran. Det var 
de tiderna och det var gran som gällde. 
Nu börjar pendeln så smått svänga 
tillbaks till ädellöv igen.
  En av anledningarna står att finna i det 
kraftiga lågtryck som drog in från Atlanten 
den åttonde januari 2005, stormen 
Gudrun.
  - Klimatförändringar ändrar på förutsätt-
ningarna. När många såg vad Gudrun 
gjorde med den stormkänsligare 
granskogen så var det givetvis en 
tankeställare. Att plantera ädelövsskog är 
att sprida riskerna och genom bidraget så 
minskar det den ekonomiska belastningen 
för en sådan förändring i verksamheten.
  - Fast återigen, de huvudsakliga skälen är 
att ädellövskogen är vacker i landskapet 
och viktig som biotop för den biologiska 
mångfalden.

En sund balans
Den produktiva skogsmarken är på 125 
ha och certifierad som ”hållbart 
skogsbruk”, villkoret för det är att man 
har avsatt minst 5 % för naturvårdsän-
damål. Pål har avsatt drygt 15 procent.
  - Jag vill verkligen prioritera naturvård 
i vilket ingår att man i de avsatta 
områdena inte tillåter någon intensiv 
produktion.
  Familjen driver gården så att skogen 
bär fastigheten rent ekonomiskt. För 
Påls del innebär det att han pendlar 
mellan Alguststorp och Lund där han har 
en tjänst som professor vid institutionen 
för teknik och samhälle vid Lunds 
Tekniska Högskolan. Bl a arbetar han där 
med att ur ett internationellt perspektiv 
försöka finna gemensamma kriterier för 
att certifiera biobränslen, detta inom 
ramen för ISO, ett globalt standardise-
ringssystem.
  Miljörelaterat i såväl Lund som hemma 
på gården.
  - Ja, inte minst min tjänst i Lund ger 
insikter om vilka kriterier som är viktiga 
för en hållbar utveckling. Mycket av 
biobränslena kommer just från skogen. I 
det här sammanhanget blir avsättning 
av mark för naturvårdande ändamål 
extra tydlig.
  Samtidigt så utgör huvuddelen av 
ägorna granskog för produktion som 
ska kunna skapa hög avkastning.
  - Det är väl den balansen som jag 
försöker peka ut för mina barn, om de 
en dag vill ta över, d v s mellan sunda 
affärer och en miljö där naturvård har 
mycket hög prioritet.
  Han ler:
  - Själv kommer jag ju inte ha någon 
möjlighet att se slutresultatet men man 
vill ju lämna efter sig något som är ännu 
bättre än det man tog över. ■
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internationellt 
–  hur ser det ut i eu?

Det är inte bara trädslagen som skiljer län-
dernas skogar åt. Också hur man förhåller 
sig till skogen, hur den används och vad som 
värderas är olika i olika länder i Europa. 
Något som avspeglas i vad man har valt att 
satsa på i respektive lands landsbygdspro-
gram.

Italien

Det finns 21 landsbygdsprogram i Italien, ett per region. Större 
delen av skogen finns i norra Italien. Det finns 121 olika trädslag 
som inte finns någon annanstans än i Italien. Virkesproduktionen 
är inte alls så betydelsefull som i Sverige. Skogens viktigaste roll, 
sett ur italienskt perspektiv, är att den spelar en viktig strategisk 
roll i det hydrogeologiska skyddet av miljö, landskap och i 
begränsning av klimatförändringar. Dessa funktioner är svåra att 
kvantifiera i ekonomiska termer. 

Exempel på stödåtgärder ur landsbygdsprogrammet är beskog-
ning av nedlagd jordbruksmark, beskogning på svåra marker i 
bergsmiljö och till skydd mot erosion och anläggning av skogsbe-
stånd för skyddande av vattenmiljöer.

Estland

Estland har ett landsbygdsprogram. Virkesproduktion för sågade 
trävaror, pappersproduktion och biobränsle är en av basnäring-
arna för Estland. Viktigaste trädslagen är tall, gran och björk.

Stor areal av den tidigare odlade jorden har tagits ur produktion. 
Landsbygdsprogrammet används bl a för stöd av beskogning av 
nedlagd jordbruksmark. Ett annat viktigt stöd är anläggning av 
skogsbestånd med primära syftet att skydda vattenkvalitetsresur-
ser i landskapet.
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internationellt 

landsbygdsprogram i eu

Varje medlemsland i EU har ett 
e l ler flera program för utveck-
ling av landsbygden. Det finns 
total t 95 landsbygdsprogram 
inom EU. Länder med sjä lvsty-
rande regioner har ett program 
per region. Exempe lvis har 
Tyskland 14 program och Spa-
nien 22 stycken. Sverige har 
ett program. Finansiering görs 
genom den Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdens 
utveckling. Dessutom til lkom-
mer ungefär lika mycket natio-
nella offentliga pengar.

Lettland

Lettland har ett landsbygdsprogram. Skogen är en av basnäring-
arna i Lettland och mycket viktig för ekonomin. Trädslagen är 
ungefär desamma som i Estland. 

Stödåtgärder till skogen är bl a för skydd av vattenkvalitetsresur-
ser i landskapet, beskogning av nedlagd åkermark. Lettland har 
enligt dokumentation i landsbygdsprogrammet flera 100 000 
hektar jordbruksmark tagen ur produktion.

Litauen

Skogen är mycket viktig för ekonomin, turism, för skydd av 
vattenresurser, mot erosion etc. 100 000-tals hektar jordbruks-
mark är obrukad sedan länge. Landsbygdsprogrammet används bl 
a för att beskoga nedlagd jordbruksmark.

Danmark

Danmark har ett landsbygdsprogram. Skogens största ekonomis-
ka produktionsvärden kommer från ek- och i viss mån bokskog, 
från julgranar och pyntegrönt (ris från olika barrträd för utsmyck-
ning). 

Stödåtgärder till skogen är för anläggning av bl a robustare, 
stormfastare skogsbestånd, skydd mot vinderosion och beskog-
ning av nedlagd jordbruksmark.

Mecklenburg-Vorpommern

Varje delstat i Tyskland har ett landsbygdsprogram. Mecklenburg- 
Vorpommern kännetecknas inte av att vara skogrikt, men skogen 
är ändå viktig för envar av många skäl; för turism, mot vindero-
sion, för bibehållande och utveckling av biodiversitet m m. Skogen 
liknar den vi har i stora delar av Skåne. Landsbygdsprogrammet 
används bl a för att anlägga skog på nedlagd åker, att skapa och 
bibehålla skydd för vatten m m.

Källa: Respektive lands landsbygdsprogram
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Arealen ädellövskog i Skåne ökar men behöver öka ännu mer. Skånes hotade 
arter är ofta beroende av ädellövskog. Under de senaste 200 åren har ädel-
lövskogsarealen minskat drastiskt. För att bevara hotade arter i skogsland-
skapet, och öka den biologiska mångfalden, finns behov av att nyskapa ädel-
lövskog och naturvärden knutna till ädellövskog.

statistik

De ädla lövträdens roll i svenskt 
skogsbruk
De ädla lövträden är alm, ask, avenbok, bok, ek, 
fågelbär, lind och lönn. I det gamla jordbruks- och 
självhushållningssamhället utnyttjades ädellövskogen 
på många olika sätt (exempelvis som djurfoder, snickeri-
virke, vid lädergarvning m m). Från och med senare 
delen av 1800-talet trängde andra material undan trä 
inom många områden. Idag finns i Sverige ungefär 
150 000–170 000 hektar. Av ädellövskog på skogsmark 
utgör ek och bok varsin tredjedel och blandskogar och 
övriga ädla lövträd utgör en tredjedel.

Källa: Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län, 2006

Bok- och ekskog i Skåne
Bokskogar täcker ca 50 000 ha i Skåne och utgör 
därmed ca 70 % av Sveriges bokskogsareal. Stora 
sammanhängande bokskogar finns fortfarande i flera 

områden i Skåne. Bokskogen har mycket stor betydelse 
för regionens landskapsbild och den biologiska mång-
fald är mycket stor i dessa skogar.
   Skåne har även stora arealer med ek- och ekblandskog 
(ca 20 000 ha). Särskilt områden med rik förekomst av 
gamla och grova ekar är av mycket stor betydelse för 
många växt- och djurarter. 

Källa: Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län, 2006

Mer lövskog 
Tillväxten i lövskog ökar. Målet i landsbygdsprogrammet 
2007-2013 sattes från början till att öka arealen ädellöv-
skog i Skåne med 300 ha. Ett stort intresse bland 
skogsägarna gjorde att man i slutet av 2011 bestämde 
sig för att öka målet till 570 ha. 

Källa: SLU, Riksskogstaxeringen

Diagrammet visar 
genomsnittlig årlig avsatt 
tillväxt per trädslag för 
produktiv skogsmark i Skåne. 
Inklusive tillväxt för avverkade 
träd. 

Källa: SLU, Riksskogstaxeringen
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skånes virkesförråd

fördelning av träslag i skåne

49%

15%

15%

13%

5% 3%

Fördelning av skogens yta mellan trädslag

Gran eller gran i blandning
med andra trädslag

Tall eller tall i blandning med
andra trädslag

Björk

Bok

Ek

Övriga trädslag

Diagrammet 
visar den skånska 
skogens yta fördelat 
mellan olika trädslag 
år 2012.

Källa: Skogsstyrelsen
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Diagrammet 
visar det skånska 
virkesförrådets 
fördelning mellan olika 
trädslag på produktiv 
skogsmark 2006-2010. 

Med virkesförråd 
menas den volym som 
den växande skogen 
innehåller. 

Källa: Skogsstyrelsen
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fördelning av stöd för att öka 
arealen ädla lövträd

Kartan visar 
omfattningen och 
fördelningen av 
företagsstöd för att öka 
arealen lövträd 
2007 – 2010-06-10. 

Totalt har 262 projekt 
beviljats stöd om totalt 
567 ha. Kartan visar 250 
projekt (526 ha). 12 
projekt (41 ha) har 
utelämnats p g a 
osäkerhet kring den 
geografiska placeringen.

Källa: Skogsstyrelsen
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Framåtblick  

Det går bra för landsbygdsprogrammet i skogen! 
Nästan sexhundra hektar ädellövskog kommer att 
återskapas i Skåne med hjälp av medel från lands-
bygdsprogrammet. Etappmålet är nästan nått nu, i 
september 2013. De skånska skogsägarna är myck-
et intresserade och kommer att fortsätta anlägga 
mer ädellövskog. Ekonomiskt stöd är viktigt för att 
hålla uppe den höga takten. 
   Kunskaperna om skötsel av ädellövskogens alla 
värden behöver utvecklas. Det handlar bl a om att 
få bra och efterfrågad träråvara, kunna anlägga 
ädellövskog med så låg kostnad som möjligt, bästa 
åtgärder för att utveckla biologisk mångfald, upple-
velsevärden m m. 
   Det ekonomiska stödet kan sägas vara det pris vi 
idag betalar för de förluster av ädellövskogarnas 
biologiska mångfald, upplevelse- och sociala 
värden, som blev följden av att arealen 
ädellövskog började minska 1800-talet. 
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Framåtblick 

forts.

positiva aspekter

Det höga intresset hos skogsägarna för att öka arealen 
ädellövskog är mycket positivt. Kompetensutveckling i 
form av rådgivning och utbildning har stor betydelse för 
detta, liksom möjligheten att få ekonomiskt stöd. Det är 
första gången som stöd från landsbygdsprogrammet 
finns för att öka arealen ädellövskog. Två gånger tidi-
gare, efter stormfällning 1999 och 2005, har andra stöd 
funnits i Skåne, för att anlägga ädellövskog efter tidigare 
barrskog eller skog av lövträd som inte ingår bland de 
ädla. Mera ekonomiskt stöd behövs i framtiden, både 
för kompetensutveckling och anläggning, för att denna 
positiva trend ska fortsätta.

Skåne har ett internationellt ansvar att bevara ädellöv-
skog för dess biologiska värden. Där ingår också de arter 
som har sin levnadsmiljö i t.ex. bokskog och hagmark 
med ek. Ädellövskog har även stor betydelse för frilufts-
liv, tätortsnära rekreation och därmed folkhälsan.
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tydliga utmaningar

Vi hade stor areal ädla lövträd i Skåne fram till 1800-ta-
let. Därefter har både arealen för sammanhängande 
bestånd av ädla lövträd och de ädla lövträdens inslag i 
blandbestånd minskat kraftigt. Andra trädslag har 
införts för att producera mer attraktiv träråvara. Det 
vinnande trädslaget är främst gran. Vi vet att vi måste 
återskapa en biologisk förlust!

De flesta har hört begreppet ” biologisk mångfald”. Vad 
det betyder reflekterar nog inte så många över. De flesta 
vet inte att vi har ca 60 000 olika arter i Sverige och att 
många är hotade till sin existens. Alla arters betydelse i 
samspel vet vi inte mycket om. Detta viktiga samspel 

kommer vi att lära oss. Men det dröjer. Skogslevande 
arter beroende av de ädla lövträden (t.ex. ek och bok) 
har minskat kraftigt. 

Mer ädellövskog behövs för att klara den biologiska 
mångfalden. Uppföljningen 2013 av miljökvalitetsmålet 
Levande skogar, ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, 
visar att det är långt kvar innan det finns vitala, livskraf-
tiga populationer av artmångfalden i våra skånska 
ädellövskogar. Mer än 800 arter är hotade av det svens-
ka skogsbruket! Nära 1300 arter bedöms som nära 
hotade! 

Önskade framtidsscenarier

Skogens praktiker, skogsägare, skogsentreprenörer, 
förvaltare, tjänstemän, och beslutsfattare, tillämpar den 
kunskap som finns idag. Samtidigt fortsätter forskning, 
utveckling och kunskapsutveckling för att möta framtida 
utmaningar.

Ett flertal nya och nygamla skötselmodeller för skogen 
har utvecklats tillsammans så att de gynnar både 
biologiska och sociala värden. Skötselmodellerna börjar 
få allmän acceptans bland skogens olika aktörer.

Skogens olika aktörer har lärt att nyttja skogen bättre, 
förnuftigare och mera uthålligt ur ett landskapsperspek-
tiv.

Ekonomiska stimulansmedel, som landsbygdsprogram-
met, utvecklas och styr bättre än nu till önskvärda 
förändringar. Regelverket i landsbygdsprogrammet är 
mycket enklare. Kraft och resurser kan i mycket högre 
grad än nu läggas på stödåtgärder och rådgivning.

Samverkan mellan myndigheter och skogsägare om 
skogens alla värden är så pass utvecklade att ”vi och 
dom” nästan har försvunnit.
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skånsk landsbygdskraft!
Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 är ett utvecklingsprogram som till 
hälften finansieras med EU-medel och resterande med svenska skattemedel.
Vad har då landsbygdsprogrammet gjort för skillnad på landsbygden i Skåne? 
Genom att intervjua personer med erfarenheter av landsbygdsprogrammets olika 
delar och be dem ge sin syn på verksamheten kan vi lära oss mycket och samtidigt 
visa på den nytta som insatserna gjort. Intervjuerna kompletteras med bearbetad 
statistik, internationella jämförelser samt slutsatser av resultaten. Allt detta samman-
taget kallar vi för ”Case”.

I din hand håller du en av 11 publikationer som visar på vilket sätt landsbygdspro-
grammet bidragit till att uppnå målen. I serien kommer följande case att publiceras:

Gå gärna in på webbplatsen www.landsbygdskraft.se och tyck till om både det 
nuvarande programmet och vad du tycker är viktigt i nästa programperiod!

Trevlig läsning!

www.landsbygdskraFt.se

Länsstyrelsen Skåne 2013. Foto: O
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Det skånska jordbruket har minskat produktionens miljöbelastning

Landsbygdens natur- och kulturarv har förvaltats väl och upplevs mer 
som en potential än en belastning

Landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft har ökat

Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har ökat

Tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden har ökat, både för de 
besökande och boende

Genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioener-
giproduktion har Sveriges oljeberoende minskat

Skånsk landsbygds kompetens och innovationsförmåga har ökat

Attraktionskraften för det skånska landskapet, landsbygden och den 
skånska maten har ökat

Förutsättningarna för kvinnors företagande på landsbygden har stärkts

Det kommunala och ideella engagemanget har ökat och det mångkul-
turella ses som en möjlighet för landsbygdens utveckling

Arealen ädla lövträd ökar

(Case markerade i fet stil är publicerade.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling: Europa 
investerar i landsbygdsområden


