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Omodernt skogsbruk utrotar arter 
 

Den biologiska mångfalden i skogarna minskar 

De senaste årtiondena har det skett en oroväckande minskning av den biologiska mångfalden i 

de svenska skogarna. Denna trend ser inte ut att brytas inom en överskådlig framtid då 

omkring en tiondel av de skogslevande arterna, till exempel varg och vitryggig hackspett, idag 

är hotade. Fördelarna med en stor biologisk mångfald i skogen är många. En stor biologisk 

mångfald stabiliserar ekosystem och höjer motståndskraften mot diverse störningar, främjar 

arternas egenvärde samt höjer skogarnas rekreationsvärde för människan. Många av de 

skogslevande arterna är beroende av stabila livsmiljöer som man finner i naturskogar men 

som har minskat i takt med skogsbruket under det senaste seklet. Detta gäller habitat som är 

rika på till exempel död ved, ädla lövträd och gammal skog. Den vitryggiga hackspetten äter 

till exempel insektslarver som lever i döda eller döende lövträd. Om känsliga habitat förstörs 

kan det ta uppemot hundra år innan de är fullt återställda. De arter som är beroende av dessa 

habitat får svårt att överleva och då många av dem har en svag spridningsförmåga riskerar den 

lokala populationen att dö ut. Om detta sker på många olika platser kan det leda till nationella 

utdöenden, vilket håller på att ske med den vitryggiga hackspetten i Sverige, och i värsta fall 

internationella utdöenden. 

 

Blädningsbruk bäst för den biologiska mångfalden 
Den största anledningen till att många arter har svårt att överleva är den påverkan som 

skogsbruket har på arternas livsmiljöer. I Sverige används sedan 1950-talet ett 

skogsskötselsystem som kallas trakthyggesbruk. Inom detta system avverkas hela 

skogsbeståndet samtidigt, vilket orsakar drastiska förändringar i de skogslevande arternas 

livsmiljöer. Livsmiljöerna påverkas ytterligare då markvegetationen avlägsnas med hjälp av 

markberedning. Få arter överlever både kalhuggning och markberedning, men området 

återkoloniseras ändå snabbt av gräs och andra snabbspridda arter. För arter med svag 

spridningsförmåga tar det tiotals år innan de kommer tillbaka. Efter markberedning planteras 

träd av ett och samma trädslag, oftast gran eller tall, något som leder till enskiktade och 

variationsfattiga skogar med brist på många av de habitat som är viktiga för känsliga arter. Ett 

alternativ till trakthyggesbruk är blädningsbruk, där man hugger ned beståndets mogna träd 

med jämna intervall. Blädningsbruk är bättre för den biologiska mångfalden än 

trakthyggesbruk då det skapar en varierad skog med ett konstant skogstäcke och som mer 

liknar en naturskog. Detta gör att det finns ett större utbud av livsmiljöer att tillgå, vilket 

bidrar till att fler arter kan överleva i skogarna. Trakthyggesbruk gav i äldre studier en klart 

högre avkastning än blädningsbruk. Ny forskning visar dock att systemen är lika lönsamma, 

något som kan motivera en övergång till blädningsbruk som standardsystem för svenskt 

skogsbruk med tanke på de positiva effekter detta skulle ha på den biologiska mångfalden. 
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