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Bröderna Uhlås satsar
på ett sunt skogsbruk
TEGELSMORA/LÄNET
Bröderna Erik och
Sven Uhlås värnar om
ett skogsbruk på skogens villkor. Genom
sitt nystartade företag
Hyggesfritt skogsbruk
vill de nu hjälpa andra
till ett sunt brukande
av den ﬂerskiktade
skogen.
Bröderna Uhlås förebild är
Mats Hagner som forskat i
ﬂera decennier och den som
arbetat fram principen Naturkultur.
– Det här handlar egentligen om sunt skogsförnuft
och vi har varsitt certiﬁkat
i skogsbruksmetoden Naturkultur. Det är den enda
utvecklade och praktiserade skandinaviska metoden inom hyggesfritt, säger
Erik Uhlås som tagit över
föräldragården Labbo i Tegelsmora.
Han och brodern Sven,
som tagit över gammelfarfars lantbruksfastighet
i Dalarna, är uppväxta på
Labbo gård där de praktiserat hyggesfritt skogsbruk
sedan ungdomsåren.

Praktiserats sedan länge

Minsta möjliga ingrepp

Skogsbröder. Sven och Erik Uhlås är uppväxta på Labbo gård i Tegelsmora, utanför Örbyhus, där de jobbat med hyggesfritt
skogsbruk sedan ungdomsåren på 1980-talet.
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och höjder och med ett stort
antal plantor från den naturliga plantbanken och gärna
med ﬂera olika arter.

Motståndskraftig skog
Skogen föryngrar sig själv
kontinuerligt och anpassar
sig till yttre förändringar vilket ger en skog som är motståndskraftig mot snötryck,
stormar och klimatförändringar. Men trots en naturnära skogsskötsel måste viss
skog lämnas helt orörd.
– Att välja rätt träd för
avverkning kräver kunskap,
eftersom alla nyttigheter i
trädgruppen ska beräknas.
Den som är osäker bör anlita
en certiﬁerad trädmärkare
– en skogens arkitekt, säger
Sven Uhlås som liksom Erik
är certiﬁerad trädmärkare.
Sven påpekar att enligt
naturkulturmetoden och
rätt trädval får man en större
andel stora träd och en ljus
och vandringsvänlig skog.
På frågan hur lönsamt det
blir med tanke på att metoden är mer tidskrävande säger Erik:
– Genom hyggesfritt
skogsbruk blir det mer
grova dimensioner då man
avverkar i större grad när
www.galatea.se

– Det här är egentligen
ingenting nytt och att plockhugga har småbönder hållit
på med i långa tider i skuggan av det konventionella,
säger Erik och tillägger:
– Hyggesfritt skogsbruk
är att på ett ekonomiskt
sunt sätt bruka skogen och
samtidigt behålla natur- och
rekreationsvärden.
Han berättar vidare
att han och brodern har
många års erfarenhet av
allt från motormanuell
skogsbolagshuggning till
agroforestry och permakultur. De två sistnämnda har
mycket gemensamt med
det ﬂerskiktade hyggesfria
skogsbruket. Med ﬂerskiktad menas att det ﬁnns träd
i olika dimensioner, åldrar

inklusive enskilda träd, är
under utveckling, liksom
luftburna system för avverkning och terrängtransport
av virke. I sådana system
kommer datorn att beräkna
vilka träd som är mogna för
avverkning och ge informationen till luft- och markbundna robotar som sköter
både avverkning, röjning
och plantering.
– Men det tränade
skogsögat kommer även
fortsättningsvis att behövas för att göra de rätta
kvalitets bedömningarna.
De mindre självverksamma
skogsägarna vill säkert också
fortsätta att göra så mycket
som möjligt på egen hand,
säger Sven Uhlås.

Borrar för information. Här
samlar Erik Uhlås in data för
uträkning av bland annat
mogendiameter inför trädmärkning.

träden är ekonomiska mogna. I dag tar man dem ofta
för tidigt och då går det till
massaved, vilket inte blir så
lönsamt.
– Men även om du anlitar
en trädmärkare kan du ofta
tjäna mer än 100 kronor
per skogskubik, även när
trädmärkaren är betald, säger Erik.

Flera fördelar
De är överens om att det
hyggesfria skogsbruket har
såväl ekonomiska fördelar
som sociala och biologiska.
I Norge har skogsbruksmetoden implementerats i

stor skala och 16 000 hektar
av Oslo kommuns skog brukas enligt naturkulturmetoden sedan ett år tillbaka.
Även om man inte behöver markbereda krävs i
vissa fall plantering för att
säkerställa produktionen i
skogen.

Direkt i mossan
– Det är viktigt att göra
rätt bedömning. Nu har det
forskats mycket på grönrisplantering, vilket innebär
att man kan sätta plantorna
direkt i mossan, säger Sven
Uhlås.
Det ﬁnns forskare inom
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hyggesfritt skogsbruk som
är övertygade om att det
manuella skogsarbetet mer
eller mindre kommer att
rationaliseras bort. Automatiska luftburna system
för beskrivning av skog,

Tanken med hyggesfritt
skogsbruk är att göra minsta
möjliga ingrepp till låg kostnad och för bästa möjliga
förtjänst. För den som vill
lära mer erbjuder bröderna
Uhlås både kurser och rådgivning.
– Den 8–9 september välkomnar vi till en helgkurs i
hyggesfritt skogsbruk men
vi kan också hålla hemma
hos-kurser hos den som vill,
säger Sven Uhlås.
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