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Skogsgruppen är en av arbetsgrupperna i Stockholms Naturskyddsförening, 
som är en krets i Naturskyddsföreningen; Sveriges största natur- och miljö-
organisation med över 192 000 medlemmar.

Rapportförfattare: Anders Tranberg, Sandra Olofsson och Ronny Fors. 

Tack Mattias Sjölander från Stockholms Stad för gott samarbete.  
Tack David Eiderbrant & Martin Lagerlöf från Skogssällskapet för generöst givande av er kunskap.
Tack Eva B. Brandt i Hemfosa för historia, kartor och lokalkännedom. 
Och stort tack alla medlemmar i skogsgruppen för goda insatser och värdefulla upptäkter.

Vid inventeringarna användes digitalkameror för dokumentation samt hjälpmedel som kartor, GPS, måttband,  
anteckningsblock, lupp och kikare. Alla foton i rapporten är tagna av medlemmarna i skogsgruppen. 

Naturvärden som vi hittat utgörs i form av signalarter/rödlistade arter/indikator-arter, strukturer/ 
nyckelelement samt olika naturmiljöer.

Läs gärna vår första Fältrapport: 

Inventering i Hemfosa, Haninge kommun 2011

  Rapporten finns att ladda ner som pdf på:

   www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lanstockholm/stockholmkrets/hem/

Fältrapport  Inventering av skogarna i Hemfosa, Haninge kommun 2011
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”Gud bevare oss för svenskt skogsbruk”
Så sa en representant från ryska Världsnaturfonden när svenska skogsbolag var på väg in i de ryska skogarna. 

Det svenska skogsbruket kan beskrivas som en kombination av reservat, generell naturhänsyn och frivilliga  
avsättningar (7 % av den totala skogsarealen) – samtidigt som hög produktion bedrivs på den största arealen  
skogsmark (i nuläget 93% ).

Men det räcker inte att avsätta en del områden som naturreservat och bevara de av Skogsstyrelsen registrerade  
nyckelbiotoperna. Det är inte tillräckligt om vi menar allvar med att bevara den biologiska mångfalden i skogen. 

I synnerhet för de mer krävande skogsarterna är det också avgörande hur vi bedriver skogsbruk. Det största  
hotet mot den biologiska mångfalden är fragmentering, uppsplittring, av livsmiljöer. 

Det svenska skogslandskapet är oerhört fragmenterat. Endast små rester av gammelskog finns kvar, utspridda  
i ett hav av hyggen, planteringar och ungskogar. I dessa små öar av naturskog, klamrar sig de mest känsliga  
skogsarterna kvar, men populationerna är små. Avstånden till andra populationer är stora, så chansen för  
spridning är liten. Arters möjlighet att sprida sig, så att populationer kan få ett genetiskt utbyte, är livsavgörande  
om de ska kunna överleva. 

Forskare talar om ”levande döda”, arter som bara finns i små spridda populationer, och som inte längre är livs-
kraftiga. Det är bara en tidsfråga innan de dör ut. Det var det som hände mellanspetten i de sydsvenska ekskogarna 
under 1900-talet.Samma sak tror man nu händer med laven långskägg i de norrländska granskogarna. Och det är 
inte bara långskägget som är en ”levande död ” art i de svenska skogarna. 

För att inte fler arter ska hamna i den så kallade utöendeskulden, behöver vi ställa om skogsbruket, hitta andra  
metoder än det kalhyggesbruk som har förött det svenska skogslandskapet. 

Den svenska modellen håller inte, det är såväl både svenska som internationella forskare överens om. Dels  
behöver vi kraftigt öka arealen skyddad skog, framförallt produktiv skog, men vi behöver också ett annat slags 
skogsbruk. Ett skogsbruk som inte utarmar och föröder den biologiska mångfalden. 

Tyvärr verkar inte landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) ha insett detta, trots den intensiva debatten om  
skogsbruket under framförallt våren 2012. Tvärtom säger han att han vill se fler hyggen! Tyvärr lider han  
av villfarelsen att dagens skogsbruk ger jobb och ekonomisk utveckling – men det är en falsk bild.

En övergång till kontinuitetskogsbruk, där man alltid har kvar ett trädskikt och där marken inte bryts sönder,  
skulle ge fler jobb och bättre ekonomisk utveckling än dagens brutala kalhyggesbruk. 

Naturen och skogen producerar ett överflöd som vi kan välja att bruka med goda vinster på flera sätt.  
Av respekt för livet och kommande generationer, bör vi bara ta av ”räntan” och aldrig röra ”kapitalet”  
– detta borde vara tanken bakom det svenskaskogsbruket.

Förord

Den svenska modellen håller inte!

Einar Engström
Ordförande 
Söderorts Naturskyddsförening

Beatrice Sundberg
Ordförande 
Stockholms Naturskyddsförening
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Bakgrund

Naturskyddsföreningens lokala skogsgrupp i Stockholm (under Stockholms- och  
Söderortskretsen) har skrivande stund ca 50 medlemmar och leds av Ronny Fors,   
Anders Tranberg och Sandra Olofsson. Vi arbetar operativt med inventeringar  
och dokumentation för att uppmärksamma hotade naturvärden. Vi rapporterar till 
allmänhet, makthavare och media om områden som vi anser vara skyddsvärda. 

Skogsgruppen bevakar ett stort skogsområde, Hemfosaskogen, i Haninge kommun. 
Anledningen till att Hemfosaskogen valdes ut var att ägaren, Stockholms stad, hade 
anmält flera avverkningar i området och att vi kände till att området hyser en tjäder-
stam. 

Under åren 2011 och 2012 gjorde vi 13 stycken fältbesök som varade mellan 8 - 12 
timmar, och vi fokuserade främst på stadens avverkningsanmälningar, men vi tittade 
även på de områden som redan avverkats. Fältbesöken under 2011 ledde fram till vår 
Fältrapport, där vi redovisade våra inventeringar av skogen. Vår rapport riktade även 
mycket skarp kritik emot det kalhyggesbruk som pågick i Hemfosa. 

Under juni månad 2012 inleddes en dialog med Mattias Sjölander, skogsförvaltare 
från Stockholm Stad och David Eiderbrant och Martin Lagerlöf från Skogssällskapet 
om ett samarbete. Tillsammans tittade vi på hur man kan bruka skogen utan att för-
störa den natur som finns. 

I denna rapport redovisar vi våra försök med kontinutetsskogsbruk, som alternativ till  
kalhyggesbruk. Det är vår stora förhoppning att de nya ägarna av Hemfosa fortsätter 
med våra alternativa metoder – vi står till tjänst med vår kunskap.

Skogssällskapet (här med David Eiderbrant och Martin Lagerlöf ) och Naturskyddsföreningen (här med Monica Attebrant, Anders Tranberg, Ronny Fors, 
Zam Aurelius, Sandra Olofsson och Stockholms stad (här med Mattias Sjölander ) samarbetar omkring naturvårdsprojekt i Hemfosa. Foto: Sandra Olofsson

”Tillsammans provar Staden / 
Skogsällskapet och Skogs- 
gruppen att samverka för – att  
ur flera aspekter – bruka natur-
resursen skog. Ambitionen är  
att genom alternativa bruknings-
metoder på utvalda delar av 
brukningsenheten Träsksjön,  
göra försök till metodutveckling 
av bl.a kontinutetsskogsbruk. 
Förhoppningen att vi inom 
ekonomiskt rimliga ramar för 
utvalda delar, både utvecklar  
natur- och kulturvärden, såväl 
som upplevelsevärden för  
besökare till området.” 
Mattias Sjölander,  
Skogsförvaltare/ 
Stockholms Stad
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Övergripande beskrivning av Hemfosaskogen

Enligt Länsstyrelsens  
rapport 2007:26  
Strategi för formellt 
skydd av skog ingår 
hela området i Hemfosa 
värdetrakt. Länsstyrelsen 
skriver bl.a:

”Habitaten för skogshöns 
och rovfågel har minskat 
i värdetrakten. Det är 
därför viktigt att bevara 
miljöer som är lämpliga 
för störningskänsliga och 
krävande arter av skogs-
fågel som tjäder, orre 
och järpe samt rovfåglar 
som lärkfalk, bivråk och 
duvhök.”

Det stora skogsområdet Hemfosa-Träsksjön är kuperat med hällmarkstallskogar på  
höjderna och mer produktiv skog i dalgångarna och utgör ett typiskt Södertörnslandskap 
blandad sumpbarrskog, med senvuxen gran. Enligt Stockholms stad (Strategi för mark-
innehav utanför kommungränsen, antagen av kommunfullmäktige 2010) är en del skog i 
Hemfosa-Träsksjön 30-50 år gammal och relativt hårt huggen medan andra områden är 
äldre än 120 år.

Vi fann i de områden (se vår Fältrapport 2011) som vi valt att undersöka, att det finns  
relativt gott om äldre tallar (120 - 200 år gamla, mera sällan 300 år gamla) på hällmark-
erna. I dalgångarna mellan hällmarkerna finns fina våtmarker och blandad sumpbarrskog 
med ett flertal skyddsvärda arter av mossor, lavar och svampar. Och här finns tjäder!

Här finns också flerskiktade skogspartier med en del inslag av lövträd samt ett något större 
inslag av död ved än på hällmarkerna. En del av markerna består av dels 8-10 åriga gamla 
hyggen men även helt nyligen avverkade hyggen. Några områden med tallskog, och även 
ett parti med granskog, har brunnit för ca 6-8 år sedan, bränderna var troligen anlagda. Den 
brunna skogen utgör nu ett värdefullt inslag med skogsdynamik och död i området.

En del gamla åkrar och ängar har planterats igen med tall och gran, s.k. virkesplantager. 

Inom området finns två registrerade nyckelbiotoper och ett flertal fina våtmarksobjekt. 

Hemfosa skogsmark Foto: Zam Aurelius
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Det finns all anledning att tro att det finns oupptäckta 
kärnområden av äldre skog av nyckelbiotopsklass även i 
övriga delar på Södertörn. 

Vi menar att kalhyggesfria skogsbruksmetoder skulle 
gynna inte bara många arter, utan också vara bra för fri-
luftslivets utveckling på Södertörn. 

Hemfosa har stor potential för naturturism och vi ser 
Hemfosa-Träsksjön som ett område som kan utvecklas 
med vandrings/skidleder, ridstigar, övernattningsstugor, 
kojor för att se tjäderspel m.m. 

Men om det ska bli så kan inte kalhyggesbruket fortsätta. 
Det behövs andra metoder för att bruka skogen. 

Hänsynslös avverkning vid naturbäck Foto: Ronny Fors

Vår nuvarande landsbygdsminister, Eskil Erlandsson, 
(C) brukar säga ”att vi ska bruka våra naturresurser, 
inte förbruka dem”. Att byta fot från kalhyggesbruk 
till kontinuitetsskogsbruk är ett klokt steg för att leva 
upp till detta. 

De tidigare hyggen som vi sett i området förskräcker. 
Vi har sett markskador efter skogsmaskiner, avverkade  
naturvärdesträd, sönderkörda lågor och avverkningar 
alldeles intill bäckar. 

Därför inledde vi ett samarbete med Stockolms Stad 
år 2012 för att skydda de naturvärden som vi hittat 
och rapporterat i vår Fältrapport. Vi har därför under 
året provat alternativa skogsbruksmetoder som alter-
nativ till kalhyggesbruk - i syfte att utveckla metoder 
för ett hållbart skogsbruk som skyddar natur- och  
kulturvärden.

Vi menar att skogsbruk måste planeras med ett land-
skapsperspektiv, i syfte att långsiktigt bevara och 
stärka naturvärdena. Inventeringar behöver göras i 
syfte att upprätta en ekologisk landskapsplan. Detta 
gäller inte bara Hemfosa-Träsksjön utan all skogs-
mark i hela Sverige. 

På Södertörn finns stora sammanhängande områden 
där man har utmärkta möjligheter att tillämpa ett 
ekologiskt landskapsperspektiv.

Vi skulle vilja att man inte bara bevarar de kärnområ-
den med äldre skog som finns kvar, utan verkligen pla-
nerar skötseln av skogen så att dessa kärnområden på 
sikt binds ihop. Detta ökar möjligheterna för de mer 
krävande arterna att långsiktigt överleva. 

Vi ska bruka skogen, inte förbruka 

I Hemfosa kan man plocka korgen full med goda kantareller! 
Foto: Sandra Olofsson

Vi bör alltså bruka skogen på ett långsiktigt hållbart sätt – 
med metoder som tillåter virkesuttag – men där skogen 
har kvar träd, djur och fåglar – med metoder där marken 
inte blir förstörd utan fortfarande ger bär och svamp, där 
skogen håller kvar kolet och renar vårt vatten.
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Den vackra och känsliga Träsksjöbäcken tål inga avverkningar inom avrinningsområdet. Foto: Anders Tranberg

Länsstyrelsen har i rapporten  
Värdefulla sjöar och vattendrag, 
Länsstyrelsen maj 2008, pekat ut 
Träsksjön med utloppsbäck som  
nationellt särskilt värdefull.  
Värdena består i: 
”Opåverkat avrinningsområde,  
huvudsakligen skogsmark.  
Träsksjön har aldrig varit sur och  
kan därför sägas ha en relativt  
opåverkad flora och fauna.  
Ovanlig sjötyp i länet. Naturligt  
näringsfattig – måttligt näringsrik  
sjö. Artrik bottenfauna.  

Skyddsvärda arter: Dagsländan 
Siphlonurus armatus (föremål för  
åtgärdsprogram).”

 

Länsstyrelsen och Haninge kommun pekar på områdets 
värden för både natur och friluftsliv. Som Länsstyrelsen 
påpekar i rapporten Strategi för formellt skydd av skog 
är arealen skyddad skog mycket liten i Hemfosa värdetrakt 
och man kan här ”forma arbetet med formellt skydd ur ett 
strategiskt landskapsperspektiv”. 

Länsstyrelsen pekar just ut granskog och barrsumpskog  
på bördiga marker som viktiga biotoper att prioritera. Vi  
kan konstatera att sådana skogar med höga naturvärden  
finns i Hemfosa-Träsksjön, som mycket väl motiverar ett  
formellt skydd. 

Länsstyrelsen har också förklarat Träsksjön med utlopps-
bäck som ”nationellt värdefullt vattendrag” med ett opå-
verkat avrinningsområde. Även detta talar för att skogen 
inte ska brukas med kalhyggesmetoder eftersom det påver-
kar hydrologin i området och riskerar orsaka utlakning av 
tungmetaller. Kalhyggesbruket ligger till stor del bakom de 
ökade kvicksilverhalterna i insjöar i Sverige. 

Och vad säger Länsstyrelsen?
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Varför är kontinutetsskogsbruk så bra?

De naturvärden som finns i skogen värnas mycket bättre av varsam kontinutetsshuggning.
Med dessa metoder behövs inte någon dyrbar markberedning eller återplantering som vid  
kalhyggesbruk. Marken förblir hel och man undviker läckage ut i vattendrag.Viktiga kol-
sänkor förblir intakta. Den biologiska mångfalden hålls intakt och man behåller rekreations-
värdet av skogen. Dessutom blir råvaran, timret, av högre och bättre kvalitet. 

Vedertagen natur- och klimatforskning visar entydigt på att kalhuggning av världens skogar  
leder till jorderosion, enorm förlust av biologisk mångfald och förstörd vattensörjning.  
Det ”moderna” skogsbruket bidrar till globala klimatförändringar med katastrofala följder. 
Exemplen är otaliga. 

Som markägare måste man ställa sig frågan vad det är man vill ha ut av skogen: enbart dass-
papper och biobränsle? Eller vill vi hellre ha virke av hög kvalitet, rent vatten, friskt luft, 
jakt, bär, svamp och en härlig skog att vistas i?

Det är ytterst oansvarigt att bedriva rovdrift på våra naturtillgångar som tillhör kommande 
generationer – vi ska bruka skogen, inte förbruka den.

Det är för ”städat” i svenska skogar.  För att gynna artrikedomen ska vi lämna kvar grov ved, mycket ris, spara evighetsträd 
och tillskapa torrakor och lågor för att gynna artrikedomen. Foto: Sandra Olofsson

Självklart ska man inte gå in i nyckelbiotoper och skyddade områden 
bara för att det är hyggesfritt skogsbruk. Skogar med höga naturvärden 
ska skyddas mot all form av skogsbruk och exploatering.
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Även de allra minsta av skogens innevånare  
har rätt att få bo ostörda i en levande natur.  
Skogsmus i sitt bo med ihopsamlade hassel-
nötter. Foto: Sandra Olofsson

Kalhyggen är dåliga för klimatet – de läcker koldioxid

Enligt forskning från Naturgeografiska institutionen vid Lunds universitet 
är hyggesfritt bra ur klimatsynpunkt.

Ett vanligt kalhygge släpper ut uppemot 15 ton koldioxid per hektar det 
första året. Utsläppet avtar sen gradvis för att nå nollutsläpp efter cirka  
tio år. Men det är först efter 20 till 30 år som skogen har tagit upp lika 
mycket växthusgas som släppts ut av hygget. 

I hyggesfritt skogsbruk fortsätter nettoupptaget av koldioxid kontinuerligt.

Källa: www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/skog/ 
radda-skogens-liv/skog-med-mervarde/

Kalhygge i Hemfosa. Foto: Ronny Fors
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Hygge med frötallar i Hemfosa.Foto: Ronny Fors

 Kalhyggesbruk leder till sämre avkastning på lång sikt, då marken successivt utarmas och förstörs.

 Kontinutetsshuggning ger en jämnare avkastning av bättre kvalitet – och biologisk mångfald skyddas.  
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Olika metoders påverkan av naturresursen skog 

Skog %
Diagramgrafik: Sandra Olofsson. Källa: www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/skog/radda-skogens-liv/skog-med-mervarde/ 

När ett nytt hygge tas upp blir det stora inkomster 
för skogsägaren, men sen blir det inga inkomster 
alls under lång tid, bara kostnader för markbered-
ning, plantering och röjning. Med ett kontinuerligt 
uttag av skogen kommer intäkterna jämnare och 
blir större genom att skogsbrukaren kan leverera 
virke av bättre kvalitet som ger bättre betalt.

Vid kalhuggning tar man också kål på nästan  
alla småträd som står i skogen. I en vanlig bland-
skog kan det på en hektar finnas uppemot 35 000 
småplantor, en lokalt anpassad rekryteringsbas för 
nya stora träd. I stället måste skogsägaren efteråt 
köpa in och plantera i snitt 2 500 plantor från en 
plantskola. 

Den ekologiske skogsbrukaren behöver bara sätta  
kanske en tiondel så många plantor genom att  
han släpper fram de befintliga småträd som står  
i gläntorna efter de uttagna träden.

Källa: 
www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/
skog/radda-skogens-liv/skog-med-mervarde/
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 Kalhyggesbruk ger:

– Timmer 
– Biobränsle
– Pappersråvara
– Monokultur
– Jorderosion 
– Förstört vatten
– Otillgänglig mark
– Utrotning av arter
– Utarmning av marken

 Kontinutetsskog ger:
– Timmer 
– Biobränsle
– Pappersråvara
– Rent vatten
– Ren luft 
– Kolsänkor
– Flerskiktad skog
– Jakt & Fiske 
– Frukt och bär
– Rekreation
– God folkhälsa
– Biologisk mångfald 
– Lycka 

Granplantage - här finns ingen undervegetation eller något tecken på annat liv. Foto: Sandra Olofsson

Flerskicktad blandskog - här myllrar det av en mångfald av arter. Foto: Sandra Olofsson
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Hemmet som byggdes vid det vattenrika myrlandet 

Hemfosa, namnet och platsen, finns omnämt redan år 1281 i köpehandlingar. Vid flera tillfällen, 1383,  
1437, 1484 och under Gustaf Vasas tid 1496 - 1560, blev Hemfosa dokumenterat i kyrkans akter.

Men platsen är känd längre tid än så, fynd från järnåldersgravar och stråk av gamla hålstigar i skogs- 
markerna, vittnar om att markerna har varit bebodda under mycket lång tid.

Den troligaste teorin är att namnet Hemfosa är ett forntida, ursprungligt naturnamn, som syftar på  
den omfattande myr- och mossmark som omgav platsen. Fos(a) syftar på vattensjuk mark och avser  
ett större område. 

Hemfosa var den del av de stora mossmarkerna som först odlades upp, den skogsvall där man lät djuren 
gå på sommarbete, och den trygghet där människor byggde sina hem och och fann sina liv.

Hemfosa skulle med andra ord betyder ungefär ”Hemmet som byggdes vid det vattenrika myrlandet”.  
Vi som vandrar i skogen kan lätt förstå varför, överallt stiger vattnet sjungande upp ur mossmarkerna.

Fågelskogen
Hemfosaskogarna ingår i den trakt som benämns Hanveden. Ordet ”Han-” syftar på den rika före- 
komsten av skogshanar: orre, tjäder och järpe. Ordet ”-ved” är ett urgammalt namn för skog.

Alla ortsnamn som Västerhaninge, Österhaninge och Handen, är uppkallade efter de skogsfåglar som  
lever i de djupa skogarna. Även rovfåglar som lärkfalt, bivråk, duvhök och fiskljuse kan ses i Hemfosa.

Källa: ”Hemfosa genom tiderna” av Jan-Erik Ståhl, Hemfosa Hembygdsförening. Roland Ottebjörk, Ortnamnsarkivet i Uppsala.

Bävrarna har byggt en helt fantastisk dammanläggning i Träsksjöbäcken. Liksom människor transformerar bävrarna naturen. Foto: Sandra Olofsson
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Provområden för kontinutetsskogsbruk

Under juni månad var Stockholms Stad och Skogsällskapet tillsammans med skogsgruppen i Hemfosa och tittade 
på avverkningsområdet. Skogsgruppen valde ut testområden A, B, C och D för naturvårdande kontinutetsskogs-
bruk. På kartan ovan ses de områden som vi märkte ut, som sedan höggs eller gallrades ur under sensommaren.
På kommande sidor redovisas områdena A - D. Målsättningen är flerskiktad blandskog med dominans av lövträd.

Luckhuggning: här höggs för virke och för att få in mer  
ljus i syfte att gynna tillkomsten av nya träd.

Gallringsavverkning: här gallrades för att få in mer ljus i skogen 
och ta fram en igenvuxen stig. Lövträd sparas, och evighetsträd 
och torrrakor tillskapas. 

A

B

Gallring och framhuggning av gångstråk för rekreation. Ved och 
ris lämnas kvar och och evighetsträd och torrrakor tillskapas.

D

Här avverkades med olika  
metoder som luckhuggning  
och gallringsavverkning som 
alternativ till kalhyggesbruk.  
Målsättningen var att ta ut  
timmer men ändå värna natur-
värden bl.a. genom att behålla  
hela krontak och en känsla av  
hel skog.

C Slutavverkning av granplantering på åkermark. Här sparades 
allt löv, syftet är det ska utvecklas till en blandad lövskog åt 
hackspettar och andra arter.

Områdesgränserna är ungefärliga, vissa avvikelser kan förekomma. Kartgrafik: Sandra Olofsson

Stadens avverkningar

= 1 hektar
 (100 x100 m)

200 m

Åkermarken

Bråtberget

Träsksjön

Damborg

Gruwegården
Hemfosa

Dikartorp
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Genomgång av Område A
Gallringsavverkning: här gallrades för att få in mer ljus i skogen och ta fram en igenvuxen stig.  
Lövträd sparas, och evighetsträd lämnas kvar och torrrakor tillskapas.

Tanken med vår huggning/gallring här är att  
återskapa en mer mångfacetterad skog: många  
olika arter med träd i olika åldrar, och en fler-
skiktad växtlighet. 

Vi diskuterar eventuella vindfällen. Foto: Sandra Olofsson

Bruksskog, 80 - 100 år, cirka 80 % barrträd blandat med 
enklare löv (björk, asp, sälj, al). Många stubbar vittnar 
om tidigare skogsbruk, här har man sågat timmer i gene-
rationer. 
Här har det tagits ut cirka 50 % av vedvolymen, genom  
plockhuggning med skogsmaskin. Huggningen har lämnat  
glesa luckor/korridorer och gläntor som gynnar kvar- 
lämnade löv- och småträd. Dessa får nu bra tillväxt- 
möjligheter. Sparade barrträd kommer öka i diameter och 
kan förhoppningsvis vid nästa uttag/frigallring bli virke 
med högsta kvalitet.

Att öppna upp för mer ljus i den tämligen slutna trädstruk-
turen kommer gynna kvarvarande träd intill och framför 
allt ge lövträden en god chans att växa till sig.

Under juni månad sprejar vi träd som ska huggas. Foto: Sandra Olofsson

Hemfosaskogens kuperade terräng. Foto: Sandra Olofsson

Dubbelstammiga träd, högstubbar, lågor och fina 
”evighetsträd” är kvarlämnade.Vid befintliga skogstigar 
har siktlinjer i landskapet varsamt huggets fram som 
släpper in mer ljus. 
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Vi observerade en vanlig groda nära skogsdiket 
vilket sannolikt indikerar goda levnadsbetingelser 
i och kring vattenmiljön vid diket. Det är ändå 
viktigt att minimera alla typer av markskador invid 
vattenmiljöer som denna.  

Markstörning 

Det har varit en regnig sommar vilket bidragit till 
sämre bärighet i skogen för skogsmaskinerna. Vid 
genomgången av avverkningen såg vi att marken 
skiftar stort ifråga om bärfasthet bara med några små 
nivåskillnader. 

Längs sträckan närmast skogsdiket var marken mättad  
med vatten vilket bidrog till att maskinernas hjul 
sjönk ner och rörde runt i mjälan. Vi noterade gropar 
(1 meter bred x 0,5 meter) på 2 ställen.

Trots att skogsmaskinerna gick nära det vattenfyllda 
skogsdiket blev det dock ingen större påverkan även 
om en del humus och lervatten kom ut i det klara 
vattnet i diket. 

Marken är täckt med tjocka lager med ris för att 
skydda mot körspår/skador. Riset, har som vi såg, 
gjort bra verkan. Överlag har maskinförarna kört 
mycket bra och gjort sitt bästa för att undvika mark-
störningar.

Räknade årsringar i område A

Fotodokumentation av fällda träd visar på åldrar på mellan  
80 - 110 år för gran och 75 - 105 år för tall. En intressant 
iakttagelse i samband med räkning av årsringarna, visade 
på att skogsdikningen i område A sannolikt är mellan 30 
- 40 år gammal. Detta eftersom årsringarnas bredd tilltar  
( breda årsringar tyder på bättre tillväxt ), för ungefär 30 - 
40 år sedan. 

Skogen i område A kan därför sägas vara naturligt  
uppvuxen skog med naturskogskaraktär, men där störning 
förekommit, särskilt för 30 - 40 år sedan i samband skogs-
dikning. Fällda granar visar på mycket täta årsringar de för-
sta 70 åren, då träden växt långsamt och sannolikt har de 
varit undertryckta länge som ungträd. 

Denna gran började växa omkring år 1880 och fälldes när den var ca 130 år.   
Foto:  Anders Tranberg

Trots att marktäckning av tjocka lager med ris blev det körspår på 
några blöta partier. Foto: Ronny Fors

Genomgång av Område A
Gallringsavverkning: här gallrades för att få in mer ljus i skogen och ta fram en igenvuxen stig.  
Lövträd sparas, och evighetsträd lämnas kvar och torrrakor tillskapas.

Tall (räknade årsringar)

Tall  90-105 år (94 ringar  
räknade, innersta kärnan  
gick inte att räkna, utan fick 
uppskattas och yttre kanten  
var svår att räkna)

Tall  80 - 90 år (75 ringar  
räknade, ytterkanten ca 1,5- 
2 cm var omöjlig att räkna)

Tall  75 -100 år (80 ringar  
räknade varav de sista 20-30 
syntes mycket dåligt och  
ytterkanten på 1 cm var  
omöjlig att räkna.

Gran (räknade årsringar)

Gran 130 år (130 ringar räknade) 

Gran 80 - 90 år (83 ringar 
räknade)

Gran 80+ år (70 räknade men  
det är omöjligt att räkna  
ringarna i de första 1,5 cm,  
har dessutom en tät kärna  
som gör det svårt att se)

Gran 85 - 95 år (86 ringar 
räknade) 

Gran 95 - 110 år (100 ringar 
räknades, men svårt att  
uppskatta antalet år i kärnan)
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Genomgång av Område B

Gallring och luckhuggning: här höggs för virke och för att få in mer ljus i syfte att gynna
tillkomsten av nya träd.

Från vilket håll vindarna kommer blåsa? Det är svårt att förutse kommande vindfällen... Foto: Sandra Olofsson

Avverkning genom motorsåg inom en cirkel där 
träd fälldes mot mitten. Skördare kunde därmed 
stå på en torr plats och ta hand om timret utan att 
behöva köra runt i den blöta marken. Även här 
finns ett cirka 1 m brett skogsdike. 

Riktigt gamla ”konserverade” tallstubbar syntes 
vilket gav en bra indikation på att här har tagits ut 
timmer för länge sedan, sannolik i första hälften 
av 1900-talet. 

Litet hygge, mera av en lucka i skogen, blev resul-
tatet av avverkningen. Terräng och åldersstruktur 
bidrog till att skapa en estetiskt tilltalande gräns i 
luckan på två sidor.

Efter avverkningen kunde en brynmiljö plockas  
fram med en blandning av lövträd och barrträd.  
Ett par tallar stod kvar i luckan vilket betydde 
mycket för helhetsintrycket på platsen. Luckhuggning. Vi lämnar kvar en del grov ved och ris för att gynna utvecklingen av 

insekter till nytta för ett rikt fågelliv. Foto: Anders Tranberg
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Fotodokumentation av fällda träd av gran visar 
på trädåldrar mellan 80-130 år. Granen på 130 år 
var dessutom helt kärnfrisk med förhållandevis 
jämn bredd på årsringarna. Dock tycktes bredden 
på årsringarna ökat för 30 år sedan för att sedan 
avta igen de senaste 15 åren, möjligtvis kan ett 
samband ses med anläggandet av skogsdiket ses 
även här.  

En del klenare gran har även avverkats. De visade  
sig vara minst lika gamla, en klen gran hade 101 
räknade årsringar. 

Att avverka klena senvuxna granar ger lite utbyte 
ekonomiskt. Sådana granar bör lämnas kvar för  
senare huggning när de vuxit till sig, eller ännu  
hellre märkas ut som evighetsträd. Senvuxna 
granar har ett stort biologisk värde och ett upp-
levelsevärde (det går ofta att se om en gran är 
gammal och senvuxen). 

Gran (räknade årsringar)

Gran 80 - 90 år (84 ringar räknades, tät kärna gjorde det svårt att räkna)

Gran 90 - 110 år (83 ringar räknades, tät kärna gjorde det svårt att räkna)

Gran 130 - 135 år (130 ringar räknades)

Gran 95 - 110 år (101 ringar räknades, tät kärna gjorde det svårt att räkna)

Trots liten yta kunde mycket timmer plockas ut, främst gran, några med grova dimensioner. Foto: Sandra Olofsson

Genomgång av Område B

Gallring och luckhuggning: här höggs för virke och för att få in mer ljus i syfte att gynna
tillkomsten av nya träd.
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En monoton granplantage som surnat

Område C var en igenplanterad åkermark. Spinkiga  
granar, kanske 40 - 50 år, som stod för trångt. Flera skogs-
diken går genom området men har vuxit igen. Marken har 
blivit sank av stigande vatten. Enahanda markvegetation  
och  låga naturvärden. Området var mycket risigt och mörkt.  
Träden läckte rikligt med kåda ur långa sprickor och såg  
ut att vara rötskadade och allmänt i dålig kondition.

Hur ökar vi naturvärdet på denna plats?

 – Ta bort all gran på åkermarken, ta bort riset, rensa 
dikena och låt jorden få vila ut och låt oss se om inte 
lövträden kan ta tillbaka denna mark?

Björk, al, asp, sälg och rönn torde snabbt etablera sig här. 
Detta kommer att gynna fåglar som t.ex. hackspett och 
spillkråka. Alla gillade denna visionära idé – och det ska 
bli spännande att se hur detta område utvecklar sig.

Genomgång av Område C
Slutavverkning av granplantering på åkermark. Här sparades allt löv, syftet är det ska utvecklas 
till en blandad lövskog åt hackspettar och andra arter.

Granplantering på försurad åker Foto: Sandra Olofsson

Kan vi få tillbaka hackspetten? Foto: Sandra Olofsson

Granen blöder kåda Foto: Ronny Fors
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Avverkning på före detta åkermark med hjälp  
av skördare och skotare. Planteringen,  
främst grandominerad, var likåldrig och hade  
låga naturvärden. Avverkningen är grunden 
för tillväxten av en ny, artrikare lövskog.

Utfall av avverkningen i område C

Vid stämplingen den 10 september ansågs 
träden i område C bara kunna ge liten avkast-
ning då de växte på f.d. åkermark som med 
tiden blivit helt försumpad.
 

Avverkning av granplantagen, nu ska här bli en skog för hackspettar. Foto: AndersTranberg

Maskinförarna är väl insatta i vilka naturvärden som ska värnas och mycket måna om att 
göra ett gott arbete. Foto: Sandra Olofsson.

De risiga granarna hade sprickor som läckte 
kåda. Många granar var helt ihoptorkade. Vi 
antog att träden med största sannolikhet var 
rejält rötskadade. Ett felaktigt antagande då 
granarna, trots sina skador, var av god kvalitet. 
Mycket timmer av dålig kvalitet blev istället 
mycket timmer av god kvalitet!

Genomgång av Område C
Slutavverkning av granplantering på åkermark. Här sparades allt löv, syftet är det ska utvecklas 
till en blandad lövskog åt hackspettar och andra arter.

På den avverkade ytan sparades mycket löv 
och i samband med avverkningen kunde en 
gammal åkerholme lyftas fram där det växte 
bl.a. björkar och enbuskar. 

En medelålders ek (100 år) har 
varsamt huggets fram. Det syns  
på ekens utbredda grenar att den  
vuxit upp fristående i åker- 
kanten innan plantagen fanns. 
Nu är eken fri igen! 
Maskinförarna har lämnat kvar 
stödträd runt eken som vind- 
och köldskydd.
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Skotare och skördare körde runt en hel del på 
platsen och rörde till markskiktet en del. Inom 
några år bör nya frösådder och kommande plan-
tor påbörjat processen att binda ihop jorden. 

Framträdande hjulspår uppkom när skörda-
ren körde över naturbäcken en bit nordväst om 
f.d. åkern där naturvärdena är betydligt högre.  
Frågan är dock om detta hade gått att förhindra 
p.g.a. markens dåliga bärighet invid bäcken. 
Om den omrörda markytan bidrog till negativa  
ekologiska konsekvenser är svårt att bedöma. 
Tillrinning av lervatten till naturbäcken är  
problematiskt. I det här fallet verkar dock hjul-
spåren bara påverkat i liten skala.

Att försöka minimera åsynen av hjulspår vore 
mycket positivt för friluftslivet. 

Till vår överraskning ser vi att det avverkade virket är friskt från röta! Både vi och maskinförarna blev glatt förvånde. Foto: Anders Tranberg

 Körspår Foto: Anders Tranberg

Genomgång av Område C
Slutavverkning av granplantering på åkermark. Här sparades allt löv, syftet är det ska utvecklas 
till en blandad lövskog åt hackspettar och andra arter.
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En del gran togs ut utanför den  
f.d. åkern för att skapa en över-
lappande zon till den tätare skogen. 

Fotodokumentation och räkning av 
årsringar av en gran utanför åker- 
marken visar på en ålder kring 
90-95 år. 

Marken är täkt med ris för att skydda mot körskador Foto: Sandra Olofsson

Längst bort på hygget har träd sparats 
som en skyddande kappa för en moss-
beklädd bergvägg. Att behålla luft- 
fuktigheten vid trädbeskuggade berg-
väggar och branter ska alltid efter- 
strävas, då många arter av mossor och 
lavar inte överlever annars. Ett mikro-
klimat med hög luftfuktighet som fått 
stå orört under lång tid kan bli mycket 
artrika miljöer, särskilt om sipprande 
vatten finns under hela året. 

Genomgång av Område C
Slutavverkning av granplantering på åkermark. Här sparades allt löv, syftet är det ska utvecklas 
till en blandad lövskog åt hackspettar och andra arter.

Skotare in action. Foto: Anders Tranberg
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Genomgång av Område D
Naturvårdshuggning: Gallring och framhuggning av gångstråk för rekreation.  
Ved och ris lämnas kvar och och evighetsträd och torrrakor tillskapas.

Skogen består till största del av gran men  
även tall förekommer. Här gallrar vi  
främst bort gran för att få fram ljus, så att 
vi gynnar lövträden.

Lövträd växer längre ner i slänterna där  
det är blötare. I kanten ut mot det kärr 
som tar vid är ljusinsläppet större och här 
växer även hassel. I kanterna av klipp- 
och bergsraviner finns många fina moss-
partier.

Att öka mängden lövträd är eftersträvans- 
värt i detta område. Här finns höga natur-
värden och många olika arter.

Här finns mycket fina rekreationsmöjlig- 
heter då skogen är kuperad och vacker att 
gå i: varierad terräng och med spännande 
mossmarker. 

Stigen har snitslas upp och sågats fram 
för hand med motorsåg. Ved och ris har 
lämnas kvar inne i skogen brevid stigen. 

Dramatiska klippor med vackra mosspartier Foto: Sandra Olofsson

En skördare måste köras med stor skicklighet i denna terräng Foto: Anders Tranberg
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Naturvårdsgallringen görs för att gynna en vacker och flerskiktad 
skog.  Vår intention är att skydda de naturvärden som redan finns 
idag och att den biologiska mångfalden ska öka ytterligare.

Här är början på naturstigen Här gallras främst bort gran för att få fram mer ljus och siktlinjer i landskapet. Foto: Ronny Fors

Kvar lämnas lövträd, 
främst asp, al och  
hassel. 

Grova tallar,  
träd med krokiga  
stammar eller träd  
med dubbla toppar  
sparas som  
evighetsträd. 

Granar ringbarkas  
för skapa torrakor/ 
död ved till nytta för 
insekter och fåglar. 

Ringbarkad gran Foto: Sandra Olofsson

Genomgång av Område D
Naturvårdshuggning: Gallring och framhuggning av gångstråk för rekreation.  
Ved och ris lämnas kvar och och evighetsträd och torrrakor tillskapas.
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Slutord

Efter vår förra rapport om skogen i Hemfosa/Träsksjön inleddes en dialog med Stockholm stad och 
Skogssällskapet (stadens entreprenör). Stockholms stad föreslog att vi i skogsgruppen skulle peka  
ut fyra områden där andra skogsbruksmetoder än kalhyggesbruk kunde prövas, men som ändå kunde  
ge inkomster i form av timmer respektive massaved. 

Från vårt håll blev detta ett tillfälle att öka kunskapen om kontinuitetsskogsbruk, inte minst praktisk  
kunskap, och samtidigt utnyttja tillfället till att vara med och pröva olika naturvårdsinsatser, med målet 
att få till en mer blandad, flerskiktad naturskog i Hemfosa.    

Vi valde ut fyra områden där vi inte kunnat hitta några tecken på lång skoglig kontinuitet. I beaktande 
togs även avstånd från befintliga grusvägar för undvika långa transportsträckor i skogen, samt bärighet  
i marken – så gott det gick – för att undvika körskador.

Tillsammans med Stockholms stad och Skogssällskapet gick vi igenom dessa fyra områden och diskute-
rade hur skogen skulle kunna brukas. Det var många livliga diskussioner och olika perspektiv på skogen 
bröts mot varandra. Men vi kunde ändå komma fram till något som alla var nöjda med. 

Som vi visar i denna rapport, har naturligt uppvuxen skog med träd kring 100 år, varav enstaka träd  
på 130 år, avverkats. I kontinuitetsskogsbruk kan äldre, men friska träd med stort timmervärde, tas ut  
då flera äldre träd får stå kvar. 

Vissa områden gav upphov till mycket diskussion, medan vi i andra områden hade en omedelbar  
samsyn. Det senare gällde t.ex. den granplanterade åkern som vi alla var överens om skulle tas bort  
helt och hållet. Däremot hade vi flera diskussioner om område D, där en bäck rinner genom en liten 
ravin. Här ville Stockholms stad ta bort en del gran för att gynna lövträden, men där vi i skogsgruppen 
menade att om man går in med en skördare i detta område så riskerar man att få markskador och  
störningar på bäcken. Vi ansåg att det var viktigare att vara rädd om skogsbäcken än att till varje pris 
gynna lövträden. Sådana diskussioner är oundvikliga och det är inte alltid självklart hur man ska göra. 

Många av diskussionerna handlade om skogens estetiska och sociala värden. Stockholms stad och 
Skogssällskapet visade stort intresse för att skogen ska vara vacker och inbjudande för promenader och 
vandringar efter åtgärderna. Det är något som ett traditionellt kalhyggesbruk inte ger. Med kontinuitets-
skogsbruk kan skogens sociala värden, likaväl som de ekologiska värdena, bevaras och stärkas. 

Kontinuitetsskogsbruk är ett samlingsbegrepp av en mängd olika metoder. Vi tar inte på något sätt  
ställning för en viss metod, det måste avgöras av platsen och hur skogen ser ut just där. Men vi är  
övertygade om att framtidens skogsbruk inte kan se ut som dagens kalhyggesbruk. 

Därför är det oerhört glädjande att Stockholms stad och Skogssällskapet vågar pröva nya metoder.  
Vi hoppas att detta är början på en omställning till ett långsiktigt brukande av skogen, där man väger  
in alla de värden som finns i skogen, och inte bara tänker på kortsiktig vinstmaximering.  
Denna rapport hoppas vi ska inspirera till denna omställning. 

Vi i skogsgruppen kommer att fortsätta att bevaka Hemfosaskogen och studera hur den utvecklas. 
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Skogens smaragder.: Grönskål. Foto: Ronny Fors
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Mingel i skogen 
Förutom att vi alltid grillar korv och kramar träd, så hittar vi rätt ofta sällsynta arter av allehanda växter och djur.... och vi har aldrig någonsin tråkigt...
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Förutom att vi alltid grillar korv och kramar träd, så hittar vi rätt ofta sällsynta arter av allehanda växter och djur.... och vi har aldrig någonsin tråkigt...



Spindel Foto: Ronny Fors


