




Fem myror är fler än fyra elefanter 



En stor tall 
motsvarat 
omkring 
250.000 plantor





Vad skall något innehålla för att kallas en skog?





i Sverige har vi huggit ner över hälften av all skog bara de 
senaste 50 åren…

Detta har lett till en katastrof för den biologiska mångfalden 







1

Arter & naturtyper  
i habitatdirektivet
– bevarandestatus i Sverige 2013

ArtDatabanken

STATUS IDAG: 

”Ingen skoglig naturtyp där skogsbruk 
bedrivs har idag god bevarandestatus” 

Detta har lett till en katastrof 
för den biologiska mångfalden 



https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-
var-verksamhet/publikationer/6.tillstandet-i-
skogen/rapport_tillstandet_skogen.pdf



Och vi är på väg år fel håll….  



Krisen idag är akut 

Efter att svenska naturskogar huggit 
ner anläggs gran- och tallplantage.



Och vi 
har 

bråttom



Det här kan vi se på två sätt – det ena är att det är riktigt 
illa … (vilket det är) 

Det andra att vi idag har en fantastiks utvecklingspotential!
(vilket också är sant)



Tekniken för att pumpa tillbaka koldioxiden (CCS), i marken finns 
men den är dyr och ännu bara på försöksstadiet. 

Det som däremot finns en väl beprövad teknik 
– en sorts grön maskin 

som lagrar kol, 
&

bygger sig själv...



...den kallas träd!





Potentialen är enorm 
*klimat *biologisk mångfald *produktion 

#ProjectReGreening
www.regreening.se   



Hyggesfritt eller hyggesfritt? 



Skogsstyrelsens syn på hyggesfritt
Skogsstyrelsen anser bland annat att:

- Hyggesfritt skogsbruk bör öka i omfattning där
detta är motiverat ur miljö-, kulturmiljö-, eller
skötselsynpunkt eller med hänsyn till
rekreationsvärden och rennäringen.

- En viktig utgångspunkt i Skogsstyrelsens
rådgivning är markägarens målsättning med sitt
skogsbruk.



Bra att känna till.

- Hyggesfritt är lagligt 

Som skogsägare behöver du: 
- INTE Plantera (föryngringskrav- ej planteringskrav) 
- INTE Röja 
- INTE Gallra 
- INTE avverka

Som skogsägare är du skyldig att: 
- §10 
- § 5
- Skadat virke 
- Föryngringsplikt





Hyggesfritt eller hyggesfritt? 





Ekosystembaserat skogsbruk

Lübeckmodellen 



Ecoforestry utgår från det som evolutionen 
genererat - En evolution som ständigt pågår.

PNV  Potentiell Naturlig Vegetationstyp
-resultatet av årmiljoner av evolution och klimatförändringar. 

MI  Minimum Interferens
Försiktighetsprincipen - man vill påverka det naturliga ekosystemet 
minimalt.
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