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Förord 
Skogsstyrelsen driver sedan 2005 projektet ”Kontinuitetsskogar och kontinuitets-
skogsbruk”. Projektet är ett regeringsuppdrag som löper på tre år. 

Denna rapport behandlar effekterna av att bedriva ett hyggesfritt skogsbruk. Detta 
har skett genom att genomföra regionala konsekvensanalyser för tre områden från 
olika delar av landet. Beräkningar med olika antaganden om hur stor areal där 
hyggesfritt skogsbruk ska bedrivas har gjorts, där 6 % respektive 12 % av skogs-
marksarealen sköts med hyggesfria metoder. 
 
Anders Lundström vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, är för-
fattare. Rapporten ingår i Skogsstyrelsens rapportserie, där författarna står för 
innehållet. Detta innebär att rapporten inte nödvändigtvis beskriver Skogsstyrel-
sens officiella syn. Skogsstyrelsens slutsatser och ställningstaganden kommer att 
avrapporteras i projektets slutrapport (ett Meddelande). 

 

 

Jönköping, månad, 2007 

 

Johan Wester  Jonas Cedergren 

Projektägare   Projektledare 

Skogsstyrelsen  Skogsstyrelsen 
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Sammanfattning 
Ett delprojekt i projektet ”Kontinuitetsskogar och hyggesfritt skogsbruk” hade 
som syfte att ta fram underlag för att kunna bedöma konsekvenserna på regional 
och nationell nivå av att bedriva ett kontinuitetsskogsbruk. 

Beräkningarna har begränsats till analyser av tre områden som representerar olika 
delar av landet (Södra, Mellan och Norra), och jämförelser har gjorts med den 
senaste landsomfattande konsekvensberäkningen, SKA 03. Nya heltäckande na-
tionella beräkningar kommer att genomföras inom projektet SKA-VB 08, som 
kommer att redovisas i slutet av 2008. 

För att komma fram till hur stora arealer där hyggesfria skötselmetoder kan till-
lämpas har underlag från några olika källor utnyttjats. Det är data från Riks-
skogstaxeringens bedömning av kontinuitetsskog, lämpliga arealer enligt en un-
dersökning inom AVB 92 (SOU 1992:76) samt en bedömning av areal tätortsnära 
skogar som utnyttjats. 

Enligt den definition som Skogsstyrelsen formulerat för kontinuitetsskog har 
Riksskogstaxeringen gjort bedömningar av troliga respektive möjliga arealer. Re-
sultaten av denna bedömning visar att det totalt i landet finns 368 000 hektar ”tro-
lig” kontinuitetsskog och 1 875 000 hektar ”möjlig” kontinuitetsskog. I AVB 92 
kom man fram till att landet har kring 600 000 hektar skog lämplig för blädnings-
liknande skogsbruksmetoder. En areal på 300 000 hektar tätortsnära skog har an-
vänts. 

Med ledning av dessa underlag har två scenarier analyserats, ett med en areal på 
1 268 000 hektar och ett på 2 775 000 hektar, vilket motsvarar ungefär 6 respekti-
ve 12 % av den produktiva skogsmarksarealen. Dessa scenarier har sedan jämförts 
med SKA03, där ca 2 % av skogsmarksarealen behandlas med modifierade sköt-
selmetoder. 

Beräkningar har gjorts med Hugin-systemet, samma modell som användes i SKA 
03. Det skogsskötselprogram som simuleras baseras på den skogsskötsel som till-
lämpades under 1990-talet. För att simulera hyggesfritt skogsbruk har vissa modi-
fieringar av Hugin gjorts. Avverkning utförs på arealer avsatta för hyggesfritt 
skogsbruk när det är möjligt att ta ut ett minsta uttag på 30 % av volymen, samt att 
virkesförrådet efter avverkning inte får understiga §10 kurvan i Skogsvårdslagen. 
Uttaget har sedan skett som en huggning uppifrån (höggallring). 

Resultaten visar att den möjliga avverkningen inte påverkas nämnvärt under de 
första perioderna, men på längre sikt blir den möjliga avverkning lägre. Effekten 
blir större i norr än i söder. Skogstillståndet kommer också att påverkas, där det 
framförallt är andelen gran som kommer att öka med tiden. 
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Inledning 

Bakgrund 
Rapporten är en redovisning av delprojekt ”Regionala analyser” inom projektet 
”Kontinuitetsskogar och hyggesfritt skogsbruk”. Syftet med delprojektet är att ge 
underlag för skogspolitiska överväganden på nationell och regional nivå av att 
bedriva ett hyggesfritt skogsbruk i praktisk skala.  

En viktig förutsättning för att kunna göra realistiska beräkningar är att komma 
fram till hur stora arealer där ett hyggesfritt skogsbruk kan tillämpas. I den förstu-
die som genomfördes av skogsstyrelsen 2003 (Skogsstyrelsen, 2004) gjordes ett 
försök att bedöma k-skogarnas areella omfattning. Den siffra man kom fram till 
var 1,6 miljoner hektar. En pilotundersökning gjordes också inom denna förstudie 
några fältlag i Riksskogstaxeringen gjorde en bedömning om provytorna fanns 
inom en möjlig kontinuitetsskog. Riksskogstaxeringen har efter denna förstudie 
fortsatt men att bedöma om provytor som inventeras ingår i en kontinuitetsskog. 
Resultat från åren 2004 och 2005 har använts som ett underlag för att komma 
fram till hur stora arealer som beräkningarna i denna studie ska bygga på. 

Inom den skogspolitiska utredningen ”Skogspolitiken inför 2000-talet” (SOU 
1992:76) gjordes en utredning av hur stora arealer som kunde vara lämpliga för 
blädningsskogsbruk. Resultat från den utredningen har även utnyttjats som un-
derlag för denna studie.  

Förutom antaganden om befintliga arealer med kontinuerlig beskogning och are-
aler lämpliga för blädning har även antaganden om arealer med tätortsnära skog 
där simulering av ett hyggesfritt skogsbruk gjorts. 

Konsekvensberäkningarna för att komma fram till effekterna av ett k-skogsbruk 
har baserats på Hugin-systemet, en modell för att beskriva skogens utveckling 
som utvecklats vid SLU (Lundström & Söderberg, 1996). För att beskriva 
skogstillståndet i utgångsläget för beräkningarna används provytor från Riks-
skogstaxeringen. De senaste genomförda nationella konsekvensberäkningarna, 
SKA 03 (Skogsstyrelsen, 2004) har använts som jämförelse i analyserna. Resultat 
från delprojekt beståndsanalys har även utnyttjats för att simulera avverkning i ett 
hyggesfritt skogsbruk. 
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Arealer med hyggesfritt skogsbruk 

Kontinuitetsskogar baserat på Riksskogstaxeringen 
Från och med 2004 har Riksskogstaxeringen gjort en bedömning av om beståndet 
som provytan ligger i är en möjlig eller en trolig kontinuitet, där kontinuitetsskog 
är mark som varit kontinuerligt trädbevuxen utan väsentliga trädslagsbyten sedan 
år 1700. Härutöver gäller att följande villkor skall vara uppfyllda: 

• Ägoslaget är produktiv skogsmark. 
• Provytan berörs av kontinuitetsskogen. 
• Kontinuitetsskogen har en areal av minst 0,25 ha. 
• Medelåldern på ytan överstiger 100 år. 
• Massaslutenheten är minst 0,3. 
• Spår av brott i trädkontinuiteten förekommer inte på ytan, dvs. genom av-

verkning, naturpåverkan eller kulturpåverkan får medelåldern inte uppen-
bart ha underskridit 70 år eller slutenheten inte uppenbart ha underskridit 
0,3. Med kulturpåverkan avses spår av åkerbruk eller annan verksamhet 
där trädkontinuiteten brutits efter år 1700. 

• Spår av trädslagsbyten som medfört skifte av skogsekosystem förekommer 
inte på ytan. Det innebär att åtminstone ett trädslag har haft trädslagskon-
tinuitet. Med detta menas att trädslagets volym inte underskridit 10 
m3sk/ha. 

Resultaten från Riksskogstaxeringen åren 2004-2005 (tabell 1) visar att det fram-
förallt är i norra delen av landet man kan hitta k-skogar, 95 % av den areal som 
bedömts som ”trolig” k-skog finns i de två nordliga balansområdena. Av den areal 
som bedömts som ”möjlig” k-skog sjunker andelen till 82 %. En karta som visar 
landsdelar och balansområden redovisas i bilaga 1. 

Tabell 1.  Möjlig respektive trolig areal kontinuitetsskog enligt riksskogstaxeringens 
bedömning åren 2004 och 2005 fördelat på balansområden. Areal i 1 000 hektar samt i % av 
total areal inom balansområdet. 

  Möjlig areal   Trolig areal   
Område 1 000 ha % 1 000 ha % 
Bo 1 848 8,0 301 2,8 
Bo 2 379 7,0 68 1,3 
Bo 3 127 4,7 10 0,4 
Bo 4 135 3,0 7 0,2 
Hela Landet 1489 6,4 386 1,7 
 

Det är gran som är dominerande trädslag på drygt 40 % av arealen k-skog sett 
över hela landet. I södra norrland är gran dominerande på mer än 60 % av arealen. 
Hur arealen fördelas på olika dominerande trädslag per landsdel framgår av figur 
1. 
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Figur 1. Andel av  möjlig och trolig areal k-skog enligt riksskogstaxeringens bedöming fördelad på 
dominerande trädslag (>70%) och landsdelar. 

Lämpliga arealer för blädning 
I samband med den skogspolitiska utredningen Skogspolitiken inför 2000-talet 
(Skogspolitiken inför 2000-talet, SOU 1992:76) gjordes en beräkning av hur stora 
arealer som kunde vara lämpliga för blädning. De kriterier som ställdes för att 
ytorna skulle vara lämplig för blädning var följande: 

• Markvegetationstypen ska vara blåbärstyp eller bättre 
• Gallrings eller slutavverkningsskog (hkl C eller D) 
• Av grundytan ska minst 70 % utgöras av gran 
• ”Lämplig” beståndsstruktur 
• Virkesförrådet minst 150 m³sk/ha 

Med lämplig beståndsstruktur avses att diameterfördelningen är konkav (fallande, 
större antal träd i klena dimensioner än i grövre), vilket är en viktig förutsättning 
för att beståndet ska kunna blädas.  

I tabell 2 redovisas arealen lämplig för blädning fördelat på balansområden. Lik-
som för arealen k-skog finns den största andelen lämpliga arealer i norra delen av 
landet, med 42 % av arealen i balansområde 1. 
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Tabell 2. Arealen lämplig för blädning i analyserna fördelat per balansområde.  

% hektar
Bo 1 42 254 676
Bo 2 21 124 101
Bo 3 14 84 173
Bo 4 23 137 050
Hela landet 600 000  

Tätortsnära skogsbruk 
Begreppet tätortsnära uttrycker att området ligger nära ett större samhälle, men det 
kan också röra sig om ett område som har starkt regional eller lokalt intresse för 
tätortsbefolkningens friluftsliv och rekreation. Enligt Skogsstyrelsens egen be-
skrivning uttrycker begreppet ”områden inom eller i anslutning till tätorter eller 
områden med intensivt friluftsliv inom vilka virkesproduktionen uppenbarligen 
påverkas”. Närheten till en tätort är alltså inte helt nödvändig.  

De uppskattningar som gjorts av hur stor areal som kan hänföras till tätortsnära är 
relativt grova, men en siffra som finns är ca 300 000 ha.  

I beräkningarna har antagits att 300 000 ha tätortsnära skogar kommer att skötas 
med hyggesfritt skogsbruk. För att på ett enkelt sätt få en grov fördelning på olika 
delar av landet har statistik från SCB utnyttjats. Den tabell som använts är ”Folk-
mängd i riket, län och kommuner 31 mars 2007 och befolkningsförändringar 1:a 
kvartalet 2007”. Därefter har en grov fördelning av arealen 300 000 ha gjorts på 
beräkningsområdesnivå. Det ger en fördelning på landsdelar enligt tabell 3. 

Tabell 3. Arealen tätortsnära skogar i analyserna fördelat per balansområde.  

% hektar
Bo 1 10 28 916
Bo 2 33 100 120
Bo 3 14 43 342
Bo 4 43 127 621
Hela landet 300 000  

Arealer för hyggesfritt skogsbruk i beräkningarna 
Baserat på dessa underlag har två olika alternativ för hur stor areal som kan skötas 
med hyggesfritt skogsbruk i hela landet genererats, ett alternativ med 1 268 000 
hektar och ett högre alternativ med 2 775 000 hektar. Detta motsvarar i det lägre 
alternativet ca 6 % av skogsmarksarealen och i det högre alternativet 12 %. För att 
komma fram till en regional fördelning har arealerna först brutits ned på balans-
områden enligt fördelningarna ovan, och sedan på beräkningsområden med 
samma andelar av skogsmarksarealen som de balansområden de tillhör. Fördel-
ningen på balansområden för de två alternativen framgår av tabell 4 och 5. 
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Resultaten från de underlag som utnyttjats har lagts ihop för att komma fram till 
de nivåer som valts. Det är troligt att det i underlagen finns överlappningar, alltså 
att samma areal finns som trolig k-skog och även är lämplig. Men för att komma 
fram till ”lämpliga” nivåer att studera och även få en geografisk fördelning har 
arealerna från de olika studierna lagts samman. Underlagen har även använts för 
att kunna välja rätt typ av provytor för att genomföra simuleringarna av hygges-
fritt skogsbruk.  

Tabell 4. Areal (hektar) kontinuitetsskog i alternativ 1 fördelat per balansområde. Procent per 
balansområde samt procent av total skogsmarksareal inom balandsområde. 

% hektar % av total areal
Bo 1 45 570 556 5
Bo 2 23 289 050 6
Bo 3 11 137 048 5
Bo 4 21 271 345 6
Hela landet 100 1 268 000 6  

Tabell 5. Areal (hektar) kontinuitetsskog i alternativ 2 fördelat per balansområde. Procent per 
balansområde samt procent av total skogsmarksareal inom balandsområde. 

% hektar % av total areal
Bo 1 52 1 432 593 14
Bo 2 24 671 221 13
Bo 3 10 264 515 10
Bo 4 15 406 672 9
Hela landet 100 2 775 000 12  

För att märka ytor har olika metoder använts. Arealer lämpliga för blädning har 
markerats utifrån de kriterier som fanns i studien, medan k-skogsarealerna märkts 
utifrån den typ av skog som resultaten från Riksskogstaxeringen gav. För att välja 
ut arealer tätortsnära skogar har antagits att de motsvarar ”äldre genomsnittlig 
skog”, utan styrning mot vissa skogstyper.  

Utgångslägena för de arealer där hyggesfritt skogsbruk tillämpas i de studerade 
scenarierna sammanfattas i tabell 6. Som framgår av tabellen är det relativt virkes-
rika och grandominerade arealer där hyggesfritt skogsbruk tillämpas i de alterna-
tiv som studerats. 

7 
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Tabell 6. Utgångslägen för de arealer som sköts med hyggesfritt skogsbruk i SKA 03 och i 
analyserna. 

SKA 03 Alternativ 1 Alternativ 2
Södra Areal, 1 000 ha 15 55 77

% av total 2 8 11
Granandel, % 44 65 69
Virkesförråd, m³sk/ha 133 217 215

Mellan Areal, 1 000 ha 39 137 260
% av total 2 8 15
Granandel, % 35 66 64
Virkesförråd, m³sk/ha 135 197 194

Norra Areal, 1 000 ha 65 233 468
% av total 2 7 15
Granandel, % 44 66 68
Virkesförråd, m³sk/ha 110 155 156
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Konsekvenberäkningar 

Beräkningsmodell 
Den beräkningsmodell som använts är Hugin (Lundström&Söderberg, 1996), 
samma modell som användes i de senast genomförda landsomfattande konse-
kvensanalyserna SKA 03 (Skogsstyrelsen, 2003). Vissa modifieringar har dock 
gjorts för att bättre kunna simulera avverkning vid tillämpning av ett hyggesfritt 
skogsbruk. Underlag för dessa modifieringar baseras på resultat från bestånds-
analysprojekt. Det är dels när avverkning skall ske, och hur stora uttag som ska 
göras. Avverkning på ytorna sker när minst 30 % av volymen kan tas ut utan att 
volym efter åtgärd understiger 10§-kurvan. Funktionen som beräknar lägsta nivå 
för volymen efter avverkning är hämtad från slutrapporten av delprojekt bestånds-
analys, och lyder: 

Vmin = 0,1875 · h2 + 6,5 · h – 33,75 

där h är medelhöjden, här ersatt med SI-2 (SI = ståndortsindex) 

Förutsättningar 
Beräkningar har gjorts för tre exempelområden från olika delar av landet, ett i 
norra, ett i mellan och ett i södra delen av landet. De grundförutsättningar som 
gäller för skogsskötseln är desamma som i SKA 03, vilket motsvarar en simule-
ring av1990-talets skogsbruk. Förutsättningarna för beräkningarna i SKA 03 är i 
huvudsak desamma som i scenariot 90-talets skogsbruk i SKA 99 (Skogsstyrel-
sen, 2000). Skillnaderna är att ett färskare material från Riksskogstaxeringen an-
vänds för att beskriva starttillståndet, samt att en justering av arealer som avsätts 
till olika former av naturvård gjorts. En kort sammanfattning av förutsättningarna 
för beräkningarna följer nedan. 

Beräkningarna startar med ett utgångsläge år 2005, som bygger på ytor från Riks-
skogstaxeringarna 1998-2002. Ytorna har skrivits fram till 2005, där avverkning-
en under åren 2000-2004 har antagits ligga på 83 miljoner m3sk per år. 

Avsättningar till reservat och övrig naturhänsyn motsvarar 8,7 % av skogsmarks-
arealen, samt att ytterligare 2,1 % av arealen sköts med modifierad skötsel. 

Föryngringar, röjningar, gallringar och prioritering av olika åtgärder försöker ef-
terlikna den skogsskötsel som bedrevs under 1990-talet.   

Den högsta möjliga avverkningen under perioden 2005-2104 blev för hela landet 
86 miljoner m3sk, för att nästkommande tioårsperiod kunna ökas till 96 miljoner 
m3sk. 

I de gjorda jämförelserna är det alltså samma förutsättningar som gäller, förutom 
att de arealer som markerats för att skötas hyggesfritt inte ingår i den normala 
prioriteringen, utan avverkas enligt tidigare beskrivning. 
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Resultat 
Vid en konsekvensberäkning med Hugin-systemet görs normalt beräkningar för 
en period av 100 år. Med i dessa analyser har beräkningsperioden begränsats till 
50 år. Det beror på den osäkerhet för hur de tillväxtmodeller som används kan 
simulera effekten av att bedriva hyggesfritt skogsbruk under lång tid. Det är fram-
förallt underlag angående kombinationen av tillväxt, inväxning och avgång vid 
simulering av riktigt långa perioder med upprepad avverkning som saknas.  

Möjlig avverkning 

 Den möjliga avverkningen blir i söder ungefär lika stor som i SKA 03 under den 
jämförda 50-årsperioden, i det högre scenariot blir minskningen i möjlig avverk-
ning under hela 50-årsperioden knappt 1 %. Men skillnaderna blir större ju längre 
norrut man kommer, i mellanområdet blir minskningen 3,2 respektive 4,9 % och i 
norr 4,2 respektive 6,3 %. Skillnaderna blir större med tiden, både mellan lands-
delar och mellan scenarierna, som mest under period 5 i norra området drygt 10 % 
i alternativ 2 (figur 2).  
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Figur 2. Relativ skillnad i möjlig avverkning mellan alternativen jämfört med SKA03. 

Att skillnaden inte blir så stor i början av beräkningsperioden beror på den metod 
som används för att beräkna möjlig avverkning i Hugin-systemet. Den bygger till 
stor del på aktuell tillväxt, som justeras beroende på ålderklassfördelning och vir-
kesförråd. När en del av avverkningen kommer från arealer som inte kalhuggs, där 
det blir kvar ett växande virkesförråd, jämfört med kalhuggning där tillväxten den 
närmaste perioden efter avverkning blir nära noll, innebär det att den totala till-
växten blir minst lika stor som vid föryngringsavverkning. Detta trots att betydligt 
större arealer blir utsatta för avverkning för att komma upp i samma totala avver-
kad volym. Efter ett antal perioder kommer dock den totala tillväxten att minska 
jämfört med SKA 03, med minskad möjlig avverkning som följd. Minskningen 
beror framförallt på att tillväxten blir lägre på arealerna som sköts med hyggesfria 
metoder. Med minskningen beror även på att det förmodligen inte är optimala 
regler för hur avverkning ska utföras på de arealer som sköts med traditionella 
metoder, vilket innebär att tillväxten även på icke avsatt areal blir lägre än i SKA 
03.  

Avverkningens sammansättning 

Avverkningens sammansättning skiljer också vid jämförelser med SKA03, där 
framförallt andelen gran blir betydligt lägre i avverkningarna. De regionala skill-
naderna följer samma mönster som möjlig avverkning, alltså större skillnader i 
norr än i söder.  

Andra effekter på avverkningen är att åldern för de arealer som föryngrings-av-
verkas blir lägre än i SKA 03. Detta beroende på att den areal som avsätts för 
hyggesfrittt skogsbruk har en hög medelålder, arealer som annars skulle ingå i 
slutavverkningsmängden. Ett exempel på genomsnittlig ålder vid föryngringsav-
verkning från område mellan visas i figur 3. 
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Figur 3. Genomsittlig ålder vid föryngringsavverkning i område mellan. 

Skogstillstånd 

Det totala virkesförrådet kommer att utvecklas ungefär på samma sätt som i SKA 
03. Men trädslagssammansättningen kommer att förändras med tiden. Framförallt 
är det andelen gran som blir högre, även här med större skillnad i norr än i söder. 
Det innebär samtidigt att andelen tall och lövträd kommer att minska i motsvaran-
de grad. Skillnaden är som störst 2,8 procentenheter efter 50 år i mellanområdet.  
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Diskussion 
Vilka arealer som ingår i beräkningarna är baserade på grova antaganden. Att i en 
inventering på provytor kunna göra en bedömning av om ett bestånd varit konti-
nuerligt beskogat mer än 300 år är en näst intill omöjlig uppgift. Även att göra 
urval av ytor lämpliga för ett hyggesfritt skogsbruk är svårt, liksom hur stora are-
aler som kan tänkas ligga tätortsnära där ett hyggesfritt skogsbruk kan vara en 
alternativ skötselform. Därför är de antaganden som gjorts i denna studie om 
storleken på arealer som kan tänkas vara kontinuitetsskogar eller lämpliga för ett 
hyggesfritt skogsbruk att ses som exempel. De beräkningsområden som använts är 
valda så att det inte är möjligt att överföra resultaten till effekter på hela landet. 

För kortare perioders framskrivning har skogsbruksmetod inte så stor betydelse 
för hur träden kommer att utvecklas, ingreppens reaktion på träden blir ungefär 
lika som vid gallring. Men vid framskrivning av längre perioder blir prognoserna 
mer och mer osäkra. Det är framförallt hur inväxning av nya träd i ett etablerat 
bestånd simuleras och hur den naturliga avgången simuleras som är osäker med de 
modeller som används idag. 

Tillväxten på all areal efter 4 perioder blir i det högre alternativet, när ca 15 % av 
arealen sköts med hyggesfria metoder, mellan 1 och 7 % lägre än i SKA 03. Om 
en minskning med 7 % enbart skulle bero på kalhyggesfria metoder skulle det 
motsvara ca 50 % produktionsminskning. I den studie som Elfving gjort av pro-
duktionen vid byte från trakthygge till blädning på all granmark (Skogforsk, 2006) 
redovisas en produktionsminskning på 15 % i relation till boniteten, vilket omsatt 
till denna studie skulle ge mellan 2-3 % minskad produktion. I södra området lig-
ger resultaten i nivå med Elfving, medan det i norr blir större effekter med hyg-
gesfritt skogsbruk. Det kan dels bero på att valet av arealer inte är optimalt, men 
även att det blir högre produktion i den nya skogen som skapas i SKA 03 efter 
föryngringsavverkning. 

Att med den kunskap som finns idag göra detaljerade beräkningar av att i stor 
skala bedriva ett hyggesfritt skogsbruk är inte möjligt. De modeller som används 
för att beskriva skogarnas utveckling är i huvudsak utvecklade för att simulera ett 
trakthyggesbruk. Den kunskap som saknas är bland annat de resultat som kan 
komma fram när de försöksytor som lagts ut i detta projekt kunnat följas under en 
längre tid. Därefter kan det vara möjligt att utveckla nya modeller för att simulera 
utvecklingen av skogar som sköts med olika former av kontinuerligt skogsbruk. 

Tillämpning av k-skötsel med samma inställningar och förutsättningar som i ett 
mer ”traditionellt” trakthyggesalternativ kanske inte är optimalt. Att göra beräk-
ningarna med samma sätt att beräkna avverkningsnivå och med samma fördelning 
mellan föryngringsavverkning och gallring medför i Hugin-modellen föryngrings-
avverkning i yngre skog jämfört med traditionellt trakthyggesbruk. Detta leder till 
en lägre produktion, och medför även klenare dimensioner i föryngringsavverk-
ningen. Det finns alltså behov av att även se över hur beslutsreglerna fungerar när 
alternativ hyggesfria metoder simuleras. 
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Inom projektet ”Kontinuitetsskogar och hyggesfritt
skogsbruk” ingick som ett delprojekt att studera
effekterna av att bedriva ett hyggesfritt skogsbruk.
Detta har skett genom att genomföra regionala
konsekvensanalyser för tre områden från olika delar
av landet. Beräkningar med olika antaganden om
hur stor areal där hyggesfritt skogsbruk ska bedrivas
har gjorts, där 6 % respektive 12 % av skogsmarks-
arealen sköts med hyggesfria metoder.
I denna Rapport redovisas resultaten av dessa analy-
ser. 
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