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Förord

Välkommen till din skog
Jo, vi väljer att kalla Tomteboskogen för ”din skog”, även om du förstås inte har blivit skogsägare
över en natt. Faktum är att den här skogen har iordningställts för dig, liksom för andra nyfikna
medborgare. Tomteboskogen är till för ditt stora nöjes skull och för att du ska kunna inhämta
kunskap om skogens klimatnytta, om skogsbruk, naturvård och mycket annat.
Tomteboskogen är resultatet av ett stort samverkans
projekt som har rymt flera av samhällets viktiga fram
tidsfrågor. I området förevisas hur vi kan utveckla
kretsloppssystem mellan samhälle och skog, för att
hushålla med våra naturresurser samt öka skogstillväx
ten och skogens klimatnytta.

Det blir därför viktigare att vi hushåller med våra na
turresurser, att vi utvecklar kretsloppssystem samt
att vi ersätter fossil energi och icke förnybara bygg
material med hållbara alternativ.
Vi lever också i en tid då skogen får en allt viktigare
roll för många olika delar i samhället. Skogens re
surser efterfrågas av allt fler. Förutom att erbjuda
skogsråvara till industrin ses skogen även som en
självklar tillgång för naturupplevelser, rekreation
och hälsa. Med tanke på att ungefär 85 procent
av Sveriges befolkning bor i tätorter är Tomtebo
skogen, och andra tätortsnära skogar, oerhört vik
tiga för nutidsmänniskan.

Den svenska skogen binder årligen närmare 140 mil
joner ton koldioxid, vilket motsvarar nästan dub
belt så mycket som Sveriges samlade CO2-utsläpp.
Sveriges ”skogskonto” är således betydande och växer
för varje år, vilket i sin tur ger stora möjligheter att
utveckla vårt samhälle till att bli mer biobaserat.
Samtidigt är det ett faktum att jordens befolkning
ökar och vi förbrukar allt mer energi och p
 rodukter.

Mycket nöje i ”din skog”!
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Tätortsnära skogsskötsel
I Tomteboskogen finns exempel på hur skogsskötsel bedrivs i tätorters närhet.
Idag bor ungefär 85 procent av Sveriges befolkning i tätorter, vilket innebär att den
tätortsnära skogen har stor betydelse för människors vardagliga rekreation. Det har
dessutom visat sig att möjligheten att vistas i naturen är viktig för människors hälsa.
I Sverige uppskattas cirka 300 000 hektar skogs
mark, eller cirka 1,3 procent av skogarna, vara stads
nära. Umeå kommun innehar drygt 11 000 hektar
skogsmark, vilket motsvarar en yta större än 15 000
fotbollsplaner. En stor del av innehavet finns i tät
ortsnära miljöer eller inom närliggande områden
med bland annat elljusspår, rid- och strövstigar, vilket
kräver särskild hänsyn och skötsel. För Umeå kom

mun och alla dess invånare är det viktigt att värna
om den mest tillgängliga naturen.

Välskött och tryggt
Ett skogsbruk inom eller i närheten av tätbebyggda
områden skiljer sig avsevärt från ett traditionellt skogs
bruk. I det tätortsnära skogsbruket gäller det att prori
tera vilka åtgärder som gynnar rekreationsvärdena och
eventuella naturvärden, samtidigt som möjligheterna
till skogsproduktion beaktas. Att schablonmässigt låta
bli att sköta dessa skogar skulle inte vara populärt
bland dem som faktiskt nyttjar den tätortsnära miljön
idag. Besökarna vill ha välskötta, säkra, lättvandrade
områden med färre kala ytor än i den ”vanliga” skogen.
Exempel på skötsel av tätortsnära skogar kan innefat
ta röjning och gallring för att öppna upp skogarna och
ge människor en känsla av trygghet.

Lövträd främjas
I skötseln av den tätortsnära skogen gynnas lövträd i
större utsträckning i jämförelse med det traditionella
skogsbruket. Att ta bort stora, försvagade och döda
träd, som skulle kunna ramla omkull och skada män
niskor, är en del av den tätortsnära skötseln, liksom
att inte lämna avverkningsrester kring stigar och leder
som kan begränsa framkomligheten i skogen. Skötseln
i tätortsnära skogar anpassas alltså för att gynna både
människan och naturvärden samtidigt som man även
försöker ta hänsyn till skogens ekonomiska aspekter.

Tätortsnära skogsbruk kräver helt andra hänsyn än traditionellt skogsbruk.
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Gödsling med bionäring
Samhället efterfrågar successivt större mängder förnyelsebara resurser. I takt med detta har
ett ökat fokus lagts på de avfall och restprodukter vi skapar och vad dessa bäst används till.
Om den svenska barrskogen tillförs kvävebaserade
gödselmedel kan tillväxten ökas avsevärt. Ett alterna
tiv till den konventionella kvävegödslingen är att ta
vara på organiskt kväve från samhället, exempelvis av
loppsslam och matavfall. Att omvandla våra restpro
dukter till resurser i ett biologiskt kretslopp minskar
miljöpåverkan och ökar bägge systemens hållbarhet.
I Tomteboskogen finns ytor som har gödslats med
bionäring, aska och SkogCan. Aska och bionäring är rest
produkter som i framtiden anses som fullgoda alternativ
till exempelvis SkogCan, ett mineralgödselmedel som
idag används relativt flitigt i det svenska skogsbruket.

motsvarande 60 ton bunden koldioxid. Det innebär att
växthuseffekten motverkas både genom ökad koldiox
idupptagning och genom minskade koldioxidutsläpp.

Stor potential
På så sätt skapas ett miljöanpassat och hållbart krets
lopp där avfallet efter rötning används som näringsre
surs för ökad produktion och användning av förnyel
sebar och klimatvänlig skogsråvara. I Umeå kommun
är potentialen ifrån det kommunalägda VA-bolaget
UMEVA cirka 2 500–3 000 ton bionäring per år vilket
skulle kunna gödsla cirka
300 hektar årligen. För närvarande finns
dock ingen
tork- och
pelleteringanläggning i
Umeå, vilket
behövs vid tillverkning av bionäring.

Motverkar växthuseffekten
Skogsgödsling med bionäring resulterar i en tillväxtök
ning på cirka 40 procent under en tioårsperiod. Skill
naden mellan SkogCan och bionäring är att tillväxt
effekten varar betydligt längre för bionäringen. Den
tydligaste miljöeffekten av skogsgödsling med bionä
ring är att skogstillväxten och koldioxidbindningen
ökar. På en hektar beräknas tillväxten efter gödsling
öka med 45 kubikmeter virke, under en omloppstid

Skogen som bränsle
Skogen har en given plats i den svenska energipolitiken. Idag kommer ungefär
32 procent (135 TWh) av Sveriges totala energikonsumtion från biobränslen.
Sedan 1980 har skogsbränslen femdubblat sin andel av den totala energiförsörjningen
i Sverige. Det har bidragit till att olje- och kolimporten minskat dramatiskt.
Cirka 50 procent av dagens skogsbränsleuttag består
av uttag av grenar och toppar (GROT) från föryng
ringsavverkningar och resterande andelar skördas i
form av långa okvistade toppar, klena stammar från
röjningsgallringar och nedklassat rundvirke.

Potentialen för att öka uttaget av biobränslen från
skogen bedöms vara cirka 50 TWh per år i Sverige.
Skogsbränsle är idag det tredje största sortimentet
från skogen, vid sidan av timmer och massaved, och
det finns mycket att göra när det gäller teknik och
logistik för skörd och transport av skogsbränslen.
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Aska i skogsbruket
Bionäring är inte den enda restprodukten som har en stor potential inom skogsbruket.
Aska kan användas både som gödning och som förstärkning i skogsbilvägar.

Stora möjligheter

Spridning av restprodukter i skogsmiljöer är inte prax
is idag, främst beroende på en oro över att produkter
na kan vara skadliga för miljön. Praktiskt tillämpad
forskning har däremot visat på stora fördelar med att
använda samhällets restprodukter till att skapa en
nytta i skogen och bidra till ett mer hållbart samhälle
och ett bättre kretslopp. Försöken tyder på små eller
inga mätbara miljöeffekter.

Tillväxteffekten av askgödsling är i de flesta fall
långvariga i vissa fall över 30 år. Beroende på torv
markens egenskaper och hur mycket aska man vill
använda så bedöms tillväxteffekten vara 2–5 skogs
kubikmeter per hektar och år. I Sverige bedöms det
att cirka 100 000 hektar skogsbeklädda torvmarker
är lämpliga för askgödsling och ytterligare 200 000
hektar skulle kunna vara lämpliga om områdena
bara dikesrensades först.

Askgödsling på torvmark
Asktillförsel är speciellt lämplig på skogsbeklädd torv
mark, på grund av att torvmarker ofta saknar viktiga
mineralnäringsämnen såsom fosfor och kalium, ämnen
som är vanligt förekommande i aska. Kväve som van
ligtvis är det begränsade näringsämnet i mineraljordar
finns det generellt gott om på torvmarker varför kon
ventionell kvävegödsling inte är lämplig. Askgödsling
på torvmark är en vanlig skogsskötselåtgärd i Finland
och har varit så under en längre tid.

Lokal producent
I Umeå produceras merparten av askan av Umeå
Energi och är då en restprodukt från förbrukningen
vid kraftvärmeverket. Om man följer de rekommen
dationer för askgödsling som finns i Finland skulle
askan från Umeå Energi räcka till att gödsla mellan
2 000–3 000 hektar per år.

Träaska i vägar
Förbränning av biobränsle vid kraftvärmeverk resulterar i stora mängder
restprodukter i form av askor, som
måste tas om hand på något sätt (deponeras eller återanvändas). En del
askor innehåller höga halter av kalcium, vilket ger askan egenskaper liknande cement. Dessa askor kan användas för att bygga vägar med goda
egenskaper. Genom att blanda aska
av god kvalitet med grusmaterial får
man elastiska och hållfasta bundna
lager i vägen. Askinblandningen gör
att ett sämre grusmaterial ges goda

egenskaper, och att den totala bärigheten och tjälsäkerheten ökar.
Krångliga omständigheter
I dagsläget används cirka åtta procent av den aska som produceras
i Sverige till vägbyggnationer och
andra ytor. Tyvärr är det relativt
komplicerat att använda aska. Det
beror dels på de miljökrav som ställs
på användningen av aska, dels på att
askan som byggnadsmaterial är mer
komplicerad och mer varierande
än de grusmaterial man normalt ar-

Vägförstärkning med aska, i visningsområdet, är ett bra exempel på kretsloppsanpassning.

6

betar med. Det är också viktigt att
avståndet från den askproducerande industrin är kort, eftersom
asktransporter är kostsamma.
Lång härdningstid
Flygaska är den vanligaste askan
vid vägförstärkningar. Askan blandas med väghyvel eller en fräs i ett
bärlager på vägen. Sedan packas
hela lagret och får härda med den
naturliga markfuktigheten. Härdningen kan fortgå under många år,
vilket är positivt eftersom det innebär att skador på vägen får tid att
”självläka”.
Dåvamyran levererar
Den väg som går genom Tomteboskogen har förstärkts med flygaska
från Dåvamyrans kraftvärmeverk i
Umeå. Som exempel kan nämnas
att den potentiella askproduktionen vid Dåvamyrans kraftvärmeverk är 10 000– 15 000 ton per år,
vilket skulle kunna räcka till att förstärka 20–30 kilometer vägar.

Vård av natur, kultur och vatten
Skogsbruket gör avkall på skogsproduktionen på en rad prioriterade områden. I Tomteboskogen finns exempel på naturvård, kulturlämningar och skogens viktiga vattenmiljöer.
Målet med ett naturvårdsområde är att bevara och gyn
na biologisk mångfald. I Tomteboskogen finns exempel
på naturvårdande skötsel, där gran har röjts bort för
att gynna gråal. För att befrämja biologisk mångfald
och minska antalet hotade arter behövs bland annat
lövträd, helst i olika åldrar och stadier. Om lövträdens
egenskaper i naturvårdsyften ska tas till vara måste de
få möjlighet att växa inne i barrskogen samt få möj
lighet att bilda egna bestånd. I lövrika ungskogar kan
man gynna en hög artrikedom av gräs, örter och insek
ter genom en utglesning av träden. Lövrika ungskogar
kan på sikt utveckla goda naturvärden och bli fina och
värdefulla naturvårdsområden i framtiden.

ning. Vägen som bryter genom Tomteboskogen är en
del av Kustlandsvägen, som har anor från 1600-talet och
var den första körbara landsvägen runt Bottniska viken.
Kustlandsvägen kan liknas med forna tiders E4, även om
färderna bara genomfördes med häst och vagn. Som vin
terväg nyttjades vägen från 1500-talet och under 1600talet gjordes den körbar även sommartid. Detta finns
dokumenterat genom att bönderna under denna tid blev
ålagda att sköta vägar och broar på uppdrag av staten.

Värdefullt vatten
Vatten är en mycket värdefull resurs. I Sverige finns
uppskattningsvis 100 000 sjöar och cirka 60 000 mil vattendrag, som tillsammans utgör ungefär 20 procent av
landets totala yta. En god vattenvård kräver att alla
människor och näringar som lever och verkar i och invid
vatten av olika slag hjälps åt för att värna om våra vat
ten. Vattnets kemiska och biologiska status är en direkt
spegel av förhållandet i landskapet och små insatser
från många håll kan leda till stora positiva förändringar.

Fåglar och insekter
För markskiktet har även löven från alen en m
 ycket
gynnsam effekt i och med att de fäller sina blad gröna,
vilket betyder att de har ett högt kväveinnehåll som
kan höja kvävehalten i marken. Exempel på några
fåglar som är beroende av lövträd är järpar och grön
siskor, som vintertid äter knoppar och frön från dessa
träd för att klara sig. Alen är även viktig för humlor
och bin eftersom den är en av de växter som blom
mar tidigast på säsongen. Omkring 250 skalbaggs
arter är knutna till alen, bland annat allövbaggen och
alviveln. Svampar som eldticka, fnösketicka och löv
trädskräfta kan ofta hittas växande på alar.

Kantzoner och broar
Det är viktigt att ta hänsyn till de angränsande mark
områdena till vatten, då många olika arter av växter
och djur är knutna till dessa områden. Därför är det
också viktigt att ta hänsyn vid alla ingrepp i miljöer
nära vattendrag, för att minska påverkan på vattnet
och dess närmiljö. Skogsbruket arbetar aktivt för att
minska den påverkan som vissa skötselåtgärder kan
ha på vattenmiljöer. Detta sker till exempel genom
att man lämnar kantzoner mot vattendrag, undviker
att köra med skogsmaskiner där körskador lätt kan
uppkomma och bygger broar vid passager över vatten.

Kustlandsvägen
I den svenska skogen finns många historiska spår efter
mänskliga aktiviteter. Som markägare är man skyldig att
ta hänsyn till sådana spår och se till att de inte skadas
när man bedriver skogsbruk eller annan markanvänd

Stenbron i visningsområdet har uppfyllt sitt
syfte i hundratals år.
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Dikning och dikesrensning
I Tomteboskogen finns exempel på dikesrensning, en mycket underskattad produktionshöjande åtgärd inom skogsbruket. Dikning och dikesrensning kan nämligen öka
produktionen på skogsmark dramatiskt.
förlorar möjligheten att transportera bort överskottsvat
ten. Rensning kan ske ned till den gamla dikesbottnen
utan samråd eller tillståndsansökan. Dikesrensning har
mycket stor potential till att öka produktionen av för
nyelsebara råvaror. En beräknad tillväxtökning på 10–20
procent är möjlig vid dikesrensning.

Dikning i skogsmark har gjorts under en längre tid,
både manuellt och maskinellt, med syfte att höja den
skogliga tillväxten. Dikning är viktigast under den
första delen av ett träds omloppstid, det vill säga i
samband med föryngringen. Tillgången till luftens
syre är en nödvändig förutsättning för att rötterna ska
kunna växa och ta upp näring och vatten. Om grund
vattennivån blir för hög kommer porerna runt rötter
na att fyllas med enbart vatten, vilket så småningom
leder till att rötterna dör på grund av syrebrist.

Nya diken
Nydikning, även benämnd markavvattning, har som
syfte att kontinuerligt sänka grundvattnet på blöta
och fuktiga marker. Syretillgången till trädens rötter
ökar, vilket ökar produktionen avsevärt på rätt mark.
Tillstånd hos länsstyrelsen krävs för denna åtgärd.

Grunda skyddsdiken
Det finns olika former av dikning beroende på vad
man vill uppnå; skyddsdikning, dikesrensning och
nydikning. Skyddsdikena är grunda, öppna diken som
sänker grundvattennivån under föryngringsstadiet.
Det kan ha en avgörande betydelse för föryngringen.
Det krävs inget tillstånd för skyddsdikning, men där
emot ska den anmälas till Skogsstyrelsen för samråd
sex veckor innan dikningen påbörjas.

Förlorad kunskap
Dikning och dikesrensning är mycket underskattade
produktionshöjande åtgärder inom skogsbruket. De
främsta orsakerna till att dikesrensning inte utförs
i större omfattning tros vara oklara regler kring åt
gärden samt dålig praktisk kunskap om behov, effek
ter och kostnader. Mycket kunskap har gått förlorad
sedan dikningarna utfördes som en tillväxthöjande
åtgärd i och med att det var så länge sedan de ge
nomfördes.

Viktigt underhåll
Dikesrensning innebär att befintliga dikessystem under
hålls så att de inte slammar och växer igen, och därmed

Dikning kan öka produktionen på skogsmark dramatiskt, då för mycket vatten i marken oftast hämmar skogens tillväxt.
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Röjningen skapar skogsmiljön
Att röja i plant- och ungskogar ger markägaren större möjligheter att påverka den framtida skogen. Genom att gynna vissa trädslag och anpassa röjningen på olika områden
kan man också ta tillvara och skapa nya naturvärden i skogen.
ibland inte alls. Rönn, sälg och asp är exempel på träd
som bör lämnas kvar. Har man flera bestånd som behöver
röjas bör man i sådana fall prioritera två till fyra meter
hög ungskog. Det som inte åtgärdats i tid får inte hindra
åtgärder i de nya bestånd som växer upp i röjningshöjd.

I de flesta fall utförs röjningen när träden är två till
fyra meter höga. Väntar man för länge med att röja
blir arbetet tyngre och det tar längre tid, samtidigt
som kostnaderna ökar och beståndet blir känsligare.
När man röjer skogen fördelas tillväxten på färre och
grövre träd. Då kan träden bättre stå emot komman
de påfrestningar av snö och vind. Genom att röja kan
man dessutom gynna de trädslag som passar för olika
typer av marker och skötselinriktning.

Stort röjningsbehov
Skogsstyrelsen räknar med att det i Sverige behövs
ungskogsröjas cirka 300 000 hektar årligen. Utöver
detta finns ungefär 700 000 hektar med eftersatta
röjningar. Det innebär att om en röjare gör cirka en
hektar om dagen och arbetar 140 dagar om året så be
hövs ytterligare 5 000 röjningsarbetare för att klara
av att komma ikapp med de eftersatta röjningarna.

Rönn lämnas kvar
Röjning skapar den framtida miljön i skogsbeståndet.
Det finns nästan alltid mindre delar i ett bestånd som
ska röjas på annat sätt än beståndet i stort, svagare eller

Skogens olika åldrar
Intill den ungskogsröjda ytan kan skogens
olika åldrar beskådas. Skogens sociala,
biologiska och ekonomiska värden är mer
eller mindre gynnade under olika åldersstadier.
Träden i skogen är fleråriga växter, som för varje år
växter på höjden och bredden. När träden är unga
växer de snabbt och binder in mycket koldioxid men
ju äldre de blir desto långsammare växer de och koldi
oxidinbindningen minskar. När tillväxten avstannar
och träden slutligen dör avges istället mer koldioxid då
veden bryts ned. Därför är ett aktivt skogbruk viktigt
om vi vill kunna använda skogen som koldioxidsänka.

Skötsel och skörd
Traditionellt skogbruk inbegriper flera olika skötse
låtgärder, som markberedning, plantering, röjning,
gallring, dikesrensning, gödsling och slutavverkning.
Alla dessa åtgärder är starkt kopplande till olika sta
dier i skogens ålder. De förstnämnda åtgärderna sker
i skogens ungdom och syftar till att anlägga ett nytt
välmående skogsbestånd. I skogens medelålder ge
nomförs ofta gallringar och gödsling, där syftet är
att försöka styra och öka tillväxten på de finaste

I visningsområdet är skogens åldrar pedagogiskt åskådliggjorda.

träden, som ska bli till plankor och bräder i fram
tiden. När skogen sedan har uppnått en lämplig av
verkningsålder är det dags att skörda de träd man så
omsorgsfullt skött.
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Skogen i skolan
En skolskog är ett uteklassrum, ett pedagogiskt alternativ till inomhusundervisning
som ger möjlighet till kunskap, upplevelser och fysisk aktivitet på samma plats.
Tomteboskogens skolskog används flitigt som lektionssal.
Barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan
och skolans sätt att undervisa har stor betydelse
för barnens inlärning och hälsa. Att ha skogen som
klassrum har många fördelar. Barn som är mycket ute
i skog och mark är ofta mindre stressade och har lätt
are att ta in kunskap.

tar utveckling av skolskogar, kompetensutveckling,
lärarfortbildning samt att ta fram läromedel och idé
material. Vid slutet på 2012 fanns 1 025 registrerade
skolskogar i hela Sverige.

Teori och praktik
Skolskogen i Tomteboskogen är en avgränsad del som
kan disponeras av många skolor. Idag är det främst
Sjöfruskolan på Tomtebo, med drygt 500 elever, som
använder området flitigt för lektioner och utevistel
ser där teori testas i praktiken. Med Umeå kommuns
medgivande får skolklasserna tillstånd att göra lite
mer i skolskogen än vad allemansrätten tillåter, som
till exempel att anlägga en eldplats, bygga vindskydd
eller avverka något enstaka träd.
För mer information se www.skogeniskolan.se

Över hela Sverige
Undervisning i skoglig miljö blir mer varierad och
man har möjlighet att förklara teoretiska modeller
på ett nytt sätt. Det finns flera organisationer som
hjälper lärare och skolor att utveckla sina aktiviter i
skogen. Ett exempel är samverkansprogrammet Sko
gen i skolan, som stödjer lärare i deras arbete att öka
elevernas intresse för skog och mark. Skogen i S
 kolan
har flera verksamheter som bland annat innefat
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Framtidens skogsteknik
För timmer och massaved finns det effektiva och beprövade tekniska lösningar vid skörd
och transport till industri. När det gäller nyare sortiment från skogen, som exempelvis
trädbränslen, är tekniken fortfarande i sin vagga. Utveckling av dessa olika tekniker är en
förutsättning för att skogsbruket ska kunna vara konkurrenskraftigt och lönsamt.
Alla åtgärder i skogens värdekedja, inte enbart vid
drivning, blir alltmer beroende av avancerad teknik
och artificiell intelligens. Kontinuerlig teknisk ut
veckling krävs för bland annat fröförsörjning, plant
produktion, föryngring och skogsvård. Dessutom
krävs vetenskapligt underlag för att de metoder som
ny teknik möjliggör blir hållbara och inte påverkar
hänsynen till skogens alla andra värden.

bestånd kan skördas på ett effektivare sätt än tidiga
re. Krankorridorgallring innebär gallring av bestånd
i ett geometriskt mönster mellan konventionella
stickvägar. Alla träd i en krankorridor, vanligtvis en
meter bred och tio meter lång, avverkas i en enda
kranrörelse.

Biobränslen lönsammare
Avverkning av klena träd är förenat med höga kost
nader, men med nya arbetssätt, teknikförbättringar
och större intresse för biobränslesortimenten finns
nu möjligheter till en förbättrad ekonomi.

Ny gallringsteknik
I Tomteboskogen har en studie med krankorridor
gallring utförts, vilket är ett nytt arbetsätt där klena
Selektiv gallring

Vinkelräta krankorridorer

Solfjädermönstrade krankorridorer
= Skördade träd
= Kvarstående
träd

Gallringsillustration
3,5 meter

20 meter

Stickväg

Illustration över möjliga krankorridormönster mellan stickvägar. Vinkelräta korridorer kan vara 1–1,5 m breda och solfjädermönstrade upp till 1 m.
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