Vill du öka lönsamheten i ditt skogsbruk
och samtidigt undvika trista kalhyggen?
Skogsskötsel enligt Naturkulturprincipen ger dig:
• i genomsnitt 100 kr mer i netto per avverkad
kubikmeter
• föryngringskostnader som oftast är mindre än en
tiondel av kostnaderna att föryngra ett
kalhygge
• en öppnare och trevligare skog
• en skog med blandning av stora och små träd
• en skog med mindre risk för stormskador
Före

Naturkultur i korta drag

Efter

•
•
•
•
•

Naturkultur drar nytta av skogens eget sätt
att vilja växa skiktad
De träd som har bäst värdetillväxt sparas
och ges stort utrymme för att växa
Mindre träd kvalitetsdanas (får små kvistar
och täta årsringar i kärnan) genom att
beskuggas av större träd.
Skogens egen föryngring tas till vara
Värdetillväxten i varje punkt i skogen
optimeras genom att varje dominerande
träd avverkas vid rätt tidpunkt

Ta hjälp av en certifierad trädmärkare!
En utbildad trädmärkare kan hjälpa dig att märka ut de träd som bör avverkas för att
lönsamheten ska optimeras på lång sikt. Trädmärkaren hjälper även till att anpassa
avverkningen efter andra målsättningar som markägaren
har för sin skog. När träden är märkta kan den som
avverkar koncentrera sig på enbart avverkningsarbetet.
Vill du veta mer om Naturkultur kan du läsa på baksidan av
detta blad, eller så är du välkommen att kontakta Nils
Fagerberg (se kontakt nedan).Ytterligare information finns
på internet på hemsidan www.kontinuitetsskogsbruk.se.
Jag heter Nils Fagerberg och är utbildad jägmästare med certifikat i Naturkultur. Jag kan anlitas för
trädmärkningsuppdrag genom mitt företag Ulvsåkra. Förvaltningshjälp och röjningsuppdrag kan också
ordnas. Du är välkommen att höra av dig med frågor. Preliminär prislista kan beställas gratis. Exakt pris och
garantivillkor avtalas efter besök i skogen. Innehar F-skattebevis.
Ulvsåkra
Nils Fagerberg, Hult 2, 360 51 Hovmantorp, 0478-41358

nils@kontinuitetsskogsbruk.se
www.kontinuitetsskogsbruk.se

Fakta om Naturkultur
När kalhyggesbruk ersätts med naturkultur uppstår
ekonomiska förändringar enligt figuren till vänster.
Avverkningarna blir dyrare därför att varje träd märks före
gallringen. Upparbetning och terrängtransport blir dyrare
när det gallras i stället för kalhuggs. Lägre virkesvolym
skördas per hektar och större ytor berörs av avverkningar.
Av detta skäl måste större andel skogsvägar underhållas.
Planteringskostnaden minskar beroende på att
beståndsföryngring kan utnyttjas. Timmerkvaliteten stiger
när gallringen sker efter bedömning av varje träd och när
skogen är skiktad. Dimensionerna ökar när det är glesare
runt stora träd. Dessa växer snabbt och ger hög ränta på sitt
eget kapital. Därför behålls de tills de uppnått grova
dimensioner. Total volymprodukton per ha är oförändrad.
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Ett annat sätt att jämföra ekonomin är att
beräkna nuvärden för de två metoderna
enligt figurerna till höger. Siffrorna är
hämtade från ett försök i Jämtland. Tre
värden är uppskattade. 1) Nettot från
avverkningen, 2) Kostnaden för
återbeskogning och 3) Värdet på skogen
efter återbeskogningen. Figurerna visar att
det högre nettot i kalavverkningen
kompenseras av än högre värden i
naturkultur genom att omogna träd sparas
och planteringskostnader minimeras.

Naturkultur kan bedrivas på alla typer av skogsmarker oavsett klimatläge,
marktyp och trädart. Majoriteten av markerna kräver dock en
hjälpplantering efter varje avverkning för att ny skog och därmed god
lönsamhet ska kunna garanteras. Forskningen visar att plantering direkt i
marken utan markberedning (grönrisplantering) fungerar utmärkt under
förutsättning att den görs första tillväxtsässongen efter avverkningen och
att plantorna skyddas mot insektsangrepp, se figur till vänster. Om
planteringen genomförs senare minskar överlevnaden p.g.a. att annan
markvegetation har vuxit till sig. Plantorna sätts i luckor som uppstått efter
avverkningen och där det inte redan finns tillräckligt med naturlig
föryngring.

Studiecirkel i Naturkultur
Om du vill lära dig mer om att sköta skog
enligt naturkultur kan du anmäla dig till en
studiecirkel på Studieförbundet
Vuxenskolan i Hovmantorp. Anmäl ditt
intresse till Vuxenskolan på 0478-40096.

