Lübeckmodellen – en sammanfattning

Lübeckmodellen innebär skogsbruk genom plockhuggning och naturlig föryngring där man utgår ifrån den för platsen naturliga skogstypen. Detta ger
med tiden en skiktad blandskog utan kalhyggen.
Det hela började i Lübeck för ca 25 år sedan efter att de
haft en period med omfattande stormskador och insektsangrepp vilket ledde till vikande ekonomiska resultat i
det skogsbruk man då bedrev. Liknande det skogsbruk vi
bedrivit i Sverige de senaste 60 åren.
Man ställde sig frågan: ”Kan skogsbruk bedrivas på
något annat sätt? Skog har ju både vuxit och föryngrat
sig själv i årtusenden. Hur kan vi utforma ett skogsbruk
som bygger på detta?” Ansatsen till Lübeckmodellen var
tagen.
Skog är det som växer naturligt på så gott som all mark i
vårt land – vill vi något annat så behövs ständiga insatser.
Slutar vi t.ex. att bruka en åker så växer den med åren
igen. Samma sak med en grusgång, en parkeringsplats,
eller en gräsmatta. Kort sagt - vill vi ha någonting annat
än skog så får vi anstränga oss.

De senaste 20 åren har man arbetat med att utforma och
förfina Lübeckmodellen till en skogsbruksmodell som
bygger på skogens naturliga tillväxt och föryngring, med
utgångspunkt i de naturliga förutsättningarna för varje
plats. Det som växer av sig själv, kräver försumbart lite
skötsel och låg investering.
Hur en skog som brukas enligt Lübeckmodellen ser ut,
vilka trädslag det blir och hur fort den växer kommer
att variera ifrån en plats till en annan, utifrån de lokala
förutsättningarna och hur skogen ser ut nu. Modellen
används idag runt om i världen. I Tyskland, där modellen
har sitt ursprung, brukas idag ca 1,2 miljoner hektar med
naturnära kontinuitetsskogsbruk.
Lübeckmodellen innebär helt enkelt ett skogsbruk där
vi låter den naturliga skogen själv växa och föryngra sig,
ifrån vilken vi löpande kan gallra och skörda.
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