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Remiss motion – Inför Lübeckmodellen i Södertälje kommuns 
skogsbruk 
 
Jag yrkar Miljönämnden avslår Miljökontorets och Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
beslut och tillstyrker motionen. Tjänsteskrivelsen, som vid mötet antogs av majoriteten utgår 
från en rad vanligt förekommande missuppfattningar och föreställningar: 
 

• Att tillstyrka motionen innebär inte, så som tjänsteskrivelsen förutsätter, något krav på 
en omläggning av hela arealen genom en kostsam konsultinsats. En klok omläggning 
sker stegvis och i samband med att kommunens egen personal lär sig att själva förstå 
och tillämpa modellen. Priset för konsultinsatsen blir då betydligt lägre än 
tjänsteskrivelsen förutsätter. Nuvarande skogsbruksplan kan ligga till grund för 
omställningen, då den bl.a. pekar ut vilka arealer som varje år står på tur för åtgärd.  

• Det finns minst två företag i Sverige som kan arbeta med Lübeckmodellen och 
modellen är öppen för fler företag, liksom för kommunen själv att lära sig. En viktig 
fördel med modellen är att den är ett insteg i ett skogsekologiskt tänkande med 
potential att skapa arbetstillfällen och småföretagsamhet. 

• Tjänsteskrivelsen påpekar kostnaden för stämpling, men missar att röjning och 
plantering försvinner som kostnad. Det ger intryck att Lübeckmodellen skulle vara 
dyrare, medan verkligheten är tvärtom. 

• Lönsamheten beräknas med grund i dels virkesvolym och dels en nuvärdeskalkyl. 
Lübeckmodellen innebär att proportionerligt större andel timmer tas ut, vilket innebär 
att en mindre total volym ger samma intäkt. Att räkna med enbart volym är alltså 
missvisande. En nuvärdeskalkyl innebär i praktiken att 1 000 000 kr uttag idag 
värderas högre än 120 000 kr / år i tio år. Detta räknesätt kommer att gynna 
trakthygget eftersom det inte tar full hänsyn till hela den tid med i stort sett enbart 
kostnader som finns fram till nästa trakthuggning av samma plats. För att få en mer 
rättvis jämförelse bör istället en kassaflödesanalys användas. Tas hänsyn till uttagets 
kvalitet, den ökade biologiska mångfalden och rekreationsvärden, så kommer 
Lübeckmodellen att ge bättre ekonomi! 

 
 
 
 
 



 
• Lübeckmodellen kan tillämpas i alla typer av skog. Det handlar om en inriktning. 

Även i skogar som väntar på exploatering är Lübeckmodellen lönsam då den 
minimerar kostnaderna i och med att varken markberedning, plantering eller röjning 
förekommer som generell åtgärd. 

• De summariska miljöbedömningarna missar att Lübeckmodellen inte bara handlar om 
kontinuitetsskogsbruk, utan att det även handlar om ett naturnära skogsbruk som leder 
till blandning av olika trädslag där det naturliga skogsekosystemet då får en helt annan 
möjlighet att breda ut sig. Denna blandning av trädslag innebär en högre tillväxt än 
trädslagsrena bestånd.  

 
Lübeckmodellen är ännu inte tillämpad i stor skala i det moderna Sverige och det är sant att 
en större del av Skogssverige tror fortfarande på trakthyggesbruket. Det finns en ovana vid det 
tänkesätt som ligger i Lübeckmodellen. Men den samlade erfarenheten är ändå tillräckligt stor 
för att Södertälje kommun nu kan besluta om att anta modellen – och införa den stegvis. Och 
trenden har börjat vända – det visar den debatt om skogen som förts i media under 2012 och 
där alltfler aktörer och forskare ser positivt på kontinuitetsskogsbruk och naturnära skogsbruk.  
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