
Vad gör en certifierad trädmärkare? 

För att använda sig av Naturkulturmetoden krävs omfattande kun-
skap om träden och deras individuella tillväxtmönster och behov. 
Det krävs kunskap för att bedöma risker och för att uppskatta ekono-
misk avkastning vid olika trädval. En certifierad trädmärkare inom 

Naturkultur har en unik kompetens för det här. 

Träd som väljs ut för avverkning spraymarkeras. Som markägare får 
du en avverkningsplanering som tar hänsyn till alla förutsättningar 

ända ner till det enskilda trädet. Bättre än så kan det inte bli! 

Naturkulturförmedlingen hjälper dig 

Genom Naturkulturförmedlingen får du hjälp med allt från rådgivning 
och trädmärkning till planläggning, förvaltning och skötselåtgärder. 
Naturkulturförmedlingen är en ideell förening med syfte att förmedla 

certifierade experttjänster inom Naturkultur.  
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Skogsbruk 

Hyggesfritt skogsbruk används av den som vill undvika kalavverkade 
ytor eller vill öka variationen i skogen eller bruka skogen på ett både 
lönsamt och hållbart sätt. Grundtanken är att låta stora träd få domi-
nera över mindre träd på samma yta. Skogsägaren kan därmed åter-
komma med jämna mellanrum och avverka de största träden och 
samtidigt låta de mindre stå kvar och växa till sig för att bli avverk-

ningsmogna. 

 

Varför Naturkultur? 

Vilken hyggesfri metod som 
är bäst beror på vad skogsä-
garen vill ha ut av skogen. 
Naturkultur är bra på att opti-
mera den ekonomiska avkast-
ningen. Det sker genom att 
alla träd synas och de med 
bäst förutsättningar friställs så 
att de får utrymme att maxi-
mera sin värdetillväxt. På det 
sättet ökar andelen timmer 
och träden kan avverkas med 
grövre dimensioner. Dessa 
två ekonomiska faktorer gör att lönsamheten blir mycket bra i Natur-
kultur. Det är också lätt att kombinera olika former av hänsyn till na-
turvärden och rekreation. Naturkultur passar därför för den som vill få 

ut många olika saker från sin skog samtidigt. 

 

I vilka skogar fungerar det? 

Naturkultur kan bedrivas i alla skogar utan undantag, men trädstruk-
turen i utgångsläget har stor betydelse för hur snabbt det går att 
komma till en skiktad struktur där alla fördelarna med metoden upp-
nås. Olika skogar har olika utmaningar, men med rätt avvägningar vid 
uttagen och med kompletterande plantering vid behov kan Naturkultur 

användas överallt. 

Omställning 

Omställning till Naturkultur är enklare ju fler träd av varierande storle-
kar det finns. Äldre skog har ofta uppslag av mindre träd, vilket i så fall 
tyder på att skogen har påbörjat sin egen naturliga omställning till fler 
trädskikt. I den situationen är omställningen enkel med lågt risktagande 
och omedelbar bra lönsamhet. Även i traditionella röjskogar och i 
förstagallringsskogar är det enkelt att påbörja omställningen eftersom 
träden då ännu är formbara och flexibla och svarar bra på utglesningar. 
Däremot kräver många äldre en-skiktade skogar stor varsamhet ef-
tersom träden då kan vara relativt smala, höga och vindkänsliga. Här 
krävs upprepade försiktiga gallringar för att träden successivt ska 

kunna stabilisera sig. 

 

Vad kan du göra 

själv? 

I yngre skogar och i 
lägre trädskikt kan det 
vara motiverat att 
själv utföra åtgärder-
na under förutsättning 
att du har insikt i hur 
glesa ungskogarna/
trädskikten bör vara i 
olika sammanhang. 
Även förstagallringar 
kan med fördel utfö-
ras direkt utan föregående trädmärkning. Om du väljer att göra mycket 
själv kan det fortfarande vara klokt att stämma av åtgärderna med en 
certifierad trädmärkare. I äldre skogar där det finns avverkningsmogna 
träd blir åtgärdsbesluten betydligt mer komplexa. I dessa fall rekom-
menderas du att alltid konsultera en certifierad trädmärkare för att utta-

gen ska bli optimerade efter dina önskemål. 
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