Anders Strandh, Skogs- och naturvårdsförvaltare,
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun

Vad tycker du om Silvaskogs kontinuitetsskogsbruk?
Vi har ju fått tydlig information och en bra uppbackning
ifrån er, så vi visste ju ungefär innan hur resultatet skulle
bli. Vilket vi fått bekräftat nu när vi har genomfört huggningen. Vi har funderat på det här området i 5-10 år utan
att göra något. Nu kom den här modellen som en skänk
ifrån ovan och på det här området passar den som hand
i handske.

Vilka fördelar ser du med Lübeckmodellen?
Ja det blir ju det klassiska – vi har ju skogen kvar. Man
får inte heller känslan att här är några stickvägar, ni har
slingrat dem fint och det är precis så vi vill ha det i tätortsnära skogar. Skogskänslan blir kvar. Sen så blev jag
själv förvånad när jag fick se hur väl skördarens kostnad
låg till. Kostnaden blev bara 57kr per kubikmeter.

Silvaskog AB

Vad gäller miljövärdena så är det en fördel att träden
generellt får uppnå en högre ålder och bli grövre innan
de avverkas. På det viset ökar andelen grövre och äldre
träd i produktionsskogen. Det tillsammans med vår generella naturhänsyn gör att miljö och produktion går ännu
bättre att kombinera.

Kommer ni att använda Lübeckmodellen igen?
Det ser så ut med tanke på de siffror vi har fått ifrån den
här första huggningen.
Vi har redan tittat ut nästa område som skulle kunna vara
lämpligt att gå vidare med.

”På det här området passar er
modell som hand i handske.”

Tel: 031-42 50 50

www.silvaskog.se

Volymer per hektar
Virkesförråd 200 m3sk
Årlig tillväxt 3,2 m3sk
Uttag 22 m3fub
Volymer totalt
Areal ca 14 ha
Avverkad total volym 330 m3fub
Timmer 267 m3fub
Massaved 63 m3fub
Intäkter
Intäkt* ca 650 kr/m3fub.
Avverkningsnetto ca 500kr/m3fub
Kostnader
Skördare 57kr/m3fub
Skotare 45kr/m3fub
Manuellhuggning 24 kr/m3fub
Stämpling & planering 36/m3fub
* Virket är ej ännu inmätt, men enligt en
bedömning av virkesköparen ligger snittpriset
på ca 650kr m3fub.
m3sk = skogskubikmeter
m3fub = fastkubikmeter under bark
Kommentar Silvaskog AB
Avverkningen motsvarade ca 14 % av virkesförrådet. Beståndsvolymen före åtgärd var ca 200
kubikmeter m3sk. Vid nästa planerade avverkningsgallring, om ca 15 år, kommer beståndsvolymen att vara ca 220 kubikmeter m3sk.
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