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Abstract  

As the past century’s technological development has progressed the Swedish boreal forests 

have transformed into dense, highly productive, homogenous and coniferous forests. The area 

around Saxdalen in Ludvika municipality has long been dominated forests which have been 

heavily worked since the 18
th

 century. There are in Ludvika 119 000 hectares of productive 

forest land. Around 70 percent are owned by forest companies and 20 by private forest own-

ers. The forestry is governed by national laws and instructions from the Swedish Forest 

Agency. Foresters may also choose to abide by certification systems such as FSC and PEFC. 

80% of Swedish productive forest is certified. This thesis is based on literature review and 8 

field studies of regeneration fellings in Saxdalen. The purpose of this thesis is to understand to 

what degree environmental considerations are taken during regeneration fellings to preserve 

bio-diversity. The focus of the thesis has been the preservation of storm sturdy trees, deci-

duous trees and standing dread trees, larger tree stumps and protected zones around water-

courses. The protected zones were found severely lacking in practically all the observed fel-

lings.  The quality the trees preserved varied greatly between the fellings. In this study there 

were no found links between the ownership form or certification system and the considera-

tions taken during regeneration fellings. A lot of parties are involved in fellings and those 

responsible aren’t always in full control. The work of preserving boreal forests resilience and 

bio-diversity must be conducted in more strategic and coordinated fashion. There must be 

common criteria and strategies for large forest areas so that species can spread and survive the 

forestry, especially considering future climate change.  

 

 

Regeneration felling, boreal forest, sustainable forestry, bio-diversity, forest resilience, resi-

lience 
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Sammanfattning 

I och med det förra århundradets teknologiska utvecklingar har de boreala skogarna i Sverige 

förvandlats till högproduktiva, täta och homogena barrskogar. Landskapet runt Saxdalen i 

Ludvika kommun har under lång tid dominerats av skog som brukats hårt sedan 1700-talet. I 

Ludvika kommun finns 119 000 hektar produktiv skogsmark. Ungefär 70 procent ägs av 

skogsbolag och 20 procent ägs av privata skogsbrukare. Skogsbrukare följer under lagar från 

regeringen och vidare instruktioner från främst Skogsstyrelsen. Skogsbrukare kan också välja 

att sköta skogarna efter krav från certifieringssystem som FSC och PEFC. Totalt är 80 procent 

av Sveriges produktiva skog certifierad. Uppsatsen bygger på litteraturstudier och 8 stycken 

fältstudier från föryngringsavverkningar i skogarna runt Saxdalen i Ludvika kommun. Syftet 

med uppsatsen är att skapa en uppfattning om hur stor naturvårdshänsyn som tas vid föryng-

ringsavverkningar för att bevara biologisk mångfald. Uppsatsen fokuserar främst på bevaran-

det av stormstadiga träd, lövträd och stående döda träd, skapandet av högstubbar och skydds-

zoner kring sötvattendrag i avverkningar i området. Skyddszonerna var väldigt bristfälliga i så 

gott som alla undersökta avverkningar. Kvaliteten på de lämnade träden, lövträden, skyddszo-

nerna och antalet högstubbar skilde enormt mellan de olika avverkningarna. I denna under-

sökning fanns dock inget som särskiljde föryngringsavverkningar utifrån dess ägandeform 

eller certifieringssystem. Det är många inblandade i avverkningar och de naturvårdsansvariga 

har inte full kontroll. Arbetet för att bevara den boreala skogens resiliens och biologiska 

mångfald måste ske på ett mer samordnat och strategiskt sätt än idag. Det måste finnas ge-

mensamma kriterier och strategier över mycket stora skogsarealer för att arter skall kunna 

spridas och överleva skogsbruket, speciellt i och med kommande klimatförändringar. 
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1 Inledning 

Sedan långt tillbaka har mänsklig aktivitet och markanvändning format skogen. Först genom 

jakt, sen genom betande tamdjur, vedhuggning, skapande av jordbruksmark och sedan för att 

ge plats och material till industrier (Bengtsson et al 2000).  

Landskapet runt Saxdalen, tidigare Rävvåla, i Ludvika kommun har under lång tid domi-

nerats av skog, till ungefär åttio procent. Trots detta har skogen inte varit kontinuerlig. Åker-

marker har skapats, för att åter växa igen, vilket medfört en rumslig omfördelning av skogen 

över tid (Eriksson 2008). Nittio procent av markerna har ägts av småbrukare. Under 1700-

talet bör skogarna då ha brukats hårt på en hel mängd olika naturresurser, jämfört med 1850 

då bruk och sågverk tog över alltmer mark (Eriksson 2008).  I Dalarnas län sköt virkespro-

duktionen i höjden år 1855 då sågverksindustrin Korsnäs grundades. Korsnäs köpte upp av-

verkningsrättigheterna från bönder och avverkningsarealerna blev allt större. Redan 1896 in-

såg man att skogarna i Dalarna var överexploaterade på grund av de stora avverkningarna som 

enbart lämnade skadade och undertryckta trädstammar (Eriksson 2008).  Senare inrättades en 

ny skogslag som förhindrade företagen från att köpa upp avverkningsrättigheter.  

I och med det förra århundradets teknologiska utvecklingar förvandlades de boreala sko-

garna i Sverige till högproduktiva, täta och homogena barrskogar. Den nya unga och produk-

tiva skogen gav mer varor men med många förlorade ekologiska nischer (Ericsson et al 2000). 

Mångfalden av ekosystem i den boreala skogen blev allt mer utarmad i och med att de flesta 

gamla skogar med stora levande och döda träd försvann, så även branddrabbade träd, skogs-

gläntor skapade av betande djur, lövträd och heterogeniteten i bestånden försvann. I och med 

detta minskade naturliga funktioner och strukturer i den brukade boreala skogens ekosystem 

och landskap. Detta har utgjort ett hot mot den biologiska mångfalden i skogsekosystemen, 

eftersom organismerna har anpassats till den förut rådande störningsregimen och landskaps-

strukturen (Bengtsson et al 2000). 

En hög mångfald gav ekosystemen resiliens, gjorde funktionerna stabilare och tillförlitli-

ga över tid, vilket upprätthöll skogens produktivitet och cirkulationen av näringsämnen. En 

förutspådd minskning av den biologiska mångfalden, som följd av att den nya högproduktiva 

och homogena skogen, har blivit ett bekymmer. Störningar som bränder, stormar och skade-
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djur eller klimatförändringar kunde nu komma att rubba ekosystemen. Risken blev att ekosys-

temen slutar fungera som önskvärt (Bentsson et al 2000).  

I Ludvika kommun finns 2170 ägare som delar på 119 000 hektar produktiv skogsmark 

(Skogsstyrelsens hemsida). Ungefär 70 procent ägs av skogsbolag och 20 procent ägs av pri-

vata skogsbrukare. Skogen sköts främst av dem själva, men de följer lagar från regeringen och 

vidare instruktioner från myndigheter – främst Skogsstyrelsen och i viss mån Naturvårdsver-

ket. Skogsbrukare har också kunnat välja att sköta skogarna efter krav från certifieringssystem 

som Forest Stewardship Council (FSC) och Endorsement of Forest Certification schemes 

(PEFC) för att få deras skog certifierad. Totalt är 80 procent av Sveriges produktiva skog är 

certifierad. 

Om regler, krav och instruktioner följs av skogsbrukarna, förväntas de ekologiska funk-

tionerna och naturvärdena bevaras, förbättras eller återställas av ansvariga myndigheter och 

certifieringssystem (Svenska FSC:s skogsbruks-standard V2-0 240210), (SKSFS 2000:1), 

(PEFC/05-1-1). Detta genom att en naturligare skogsföryngring och succession, bevarad och 

förbättrad mångfald av arter och ekosystem, samt genetiskmångfald och återställandet av de 

naturliga cykler som påverkar produktiviteten skogsekosystemet då skulle uppstå.  

Dock är inte Skogsstyrelsens och naturvårdsverkets utvärderingar över skogens tillstånd 

så positiva. Den övergripande slutsatsen från Skogsstyrelsens övervakning av miljökvalitets-

målet ”Levande skogar” är att målet anses vara mycket svårt eller omöjligt att uppnå till år 

2020 (Skogsstyrelsen 2008). Skogsstyrelsen rapporterar att den biologiska mångfalden fortfa-

rande är hotad i skogarnas ekosystem. Trots att värdefulla skogar har bevarats, påverkar för-

yngringsavverkning fortfarande den biologiska mångfalden negativt. Vanliga skogsarter 

minskar fortfarande i antal. Naturvårdsverket, som är ansvarig myndighet för delmålet att 

stoppa förlusten av biologisk mångfald, menar i sin rapport att det tar tid för arter att svara på 

insatser för att förbättra deras livsmiljöer att det kan ta flera decennier innan det är möjligt för 

ekosystemets naturliga funktioner och artsammansättning säkras. 

Trots att ett större hänsynstagande har tagits till den hotade biologiska mångfalden i och 

med ny lagstiftning och ett nytt certifieringssystem kommer många skogslevande arter under 

nuvarande förhållanden har svårt att hantera en störning som klimatförändringarna, särskilt de 

med begränsad spridningsförmåga (Skogsstyrelsen 2008). Frågan uppstår då om huruvida det 

är mer tid som krävs, eller om det är kraven och reglerna det är fel på eller att dessa inte följs 

som tänkt? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att skapa en uppfattning om hur stor naturvårdshänsyn som tas vid 

föryngringsavverkningar för att bevara biologisk mångfald. Syftet är först och främst att un-

dersöka huruvida lagar, krav och rekommendationer från myndigheter och certifieringssystem 

följs vid avverkningar i skogarna runt Saxdalen i Ludvika kommun. Uppsatsen syftar även till 

att se om det i skogar av olika ägandeformer eller med olika certifieringssystem tas olika na-

turvårdshänsyn vid avverkningar. Syftet är även att svara på vilken attityd skogsägare och 

ansvariga på skogsbolagen i Saxdalen har till begreppet biologisk mångfald och naturvårds-

hänsyn vid avverkningar. Uppsatsen fokuserar främst på bevarandet av stormstadiga träd, 

lövträd och stående döda träd, skapandet av högstubbar och skyddszoner kring vattendrag i 

avverkningar i området. Att mäta dessa hänsynstaganden, jämföra dem statistiskt, utvärdera 

dem kvalitativt och besvara dessas vikt för den biologiska mångfalden i boreal skog.  De ex-

akta frågeställningarna som besvaras i uppsatsen är följande:  

 

 Hur följs lagar och rekommendationer från statliga myndigheter samt kriterier och 

riktlinjer från certifieringssystemen FSC och PEFC vid föryngringsavverkningar i 

skogarna runt Saxdalen, när det kommer till lämnande av träd, lövträd, högstubbar och 

skyddszoner runt vattendrag? 

 Finns det skillnader mellan föryngringsavverkningarna beroende på skogens ägande-

form eller certifiering? 

 Anser skogsbolagen och skogsägarna att det är viktigt att lämna träd, lövträd, skapa 

högstubbar och skyddszoner kring vattendrag vid föryngringsavverkningar? 

 Vad kan avverkningar och skogsbolagens/skogsägarnas attityder till nämnda natur-

vårdshänsynstaganden innebära för biologiska mångfald och den boreala skogens resi-

liens? 



 8 

2 Metod 

2.1 Undersökningsområde 

Den boreala zonen sträcker sig över en stor del av Sverige. Zonen sträcker sig från de alpina 

områdena i norr till strax norr om Stockholm (60° N). Den präglas av korta växtsäsonger, 

långa vintrar, och domineras av barrträd, med inslag av björk, al, asp och sälg (Svenska FSC: 

s skogsbruks standard V2-0 240210). I södra Dalarna beräknas de produktiva skogsmarkerna 

bestå till hälften av tall, 40 procent av gran, 10 procent av björk (Skogsstyrelsens hemsida).  

 

Figur 1. Satellitbild över avverkningar som ingått i fältstudien runt Saxdalen (Google Earth). 
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De avverkningsområden som undersöktes valdes utifrån kartor från Skogsstyrelsen över för-

yngringsavverkningar som utförts i skogarna runt Saxdalen (tidigare Rävvåla). Dessa 8 av-

verkningsplatser valdes för att de var åtkomliga med bil utan alltför långa gångavstånd och för 

att vara så lika fördelade mellan de olika certifieringarna och ägandeformerna som möjligt. 3 

avverkningar var utförda i skogar ägda av Svea skog som är certifierade enligt FSC 

(107/2003, 130/2004 och 951/2005 i Figur 1). 1 avverkning hade utförts av Weda skog 

(197/2006) och ytterligare 1 hade utförts av Mellanskog (1019/2004), båda bolagen är certifi-

erade enligt PEFC. 3 avverkningar var utförda på privat mark utav de två olika skogsägarna – 

från skogsägaren till avverkningsplats 68/2006 finns ingen information om certifiering, men 

ägaren av 1187/2004 och 1188/2004 är säkerligen ocertifierad.  

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Litteraturstudie 

För att säkerställa att fältstudien genomfördes på ett sätt som tog hänsyn till relevanta faktorer 

så gjordes en litteraturstudie med tre huvudsakliga fokusområden. Det första var att granska 

ett flertal vetenskapliga artiklar för att ta del av de biologiska faktorerna som är viktiga för 

den biologiska mångfalden i boreal bruksskog. Dessa artiklar hämtades från journalen Forest 

Ecology and Management, samt hittades via Science Direct och ISIS web of science med 

sökorden ”boreal forest”, ”sustainable forestry” samt ”biodiversity”. Det andra var att ta del 

av de olika lagar, kriterier och rekommendationer som gäller vid föryngringsavverkningar. 

Det tredje var att granska rapporter från myndigheter som har studerat effekterna av de olika 

naturvårdande hänsynstagandena och hur de kan gynna en biologisk mångfald. Regelverken 

och rapporterna hämtades från dokument publicerade på hemsidorna för Skogstyrelsen, Na-

turvårdsverket, FSC och PEFC. 

2.2.2 Fältstudie 

Arbetet bygger på fältstudier från föryngringsavverkningar i skogarna runt Saxdalen i Ludvi-

ka kommun. Jag har valt ut åtta stycken föryngringsavverkningar utifrån kartor överlämnade 

från Skogsstyrelsens Ludvikakontor. Under fältstudien samlades kvantitativa data in och kva-
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litativa observationer utfördes och dokumenterades i skrift och bild. GPS användes även för 

att säkerställa vilka platser som undersökts. 

2.2.2.1 Datainsamling 

På varje avverkningsområde har jag räknat och artbestämt samtliga kvarlämnade upprätta 

träd, döda och levande. Jag har även räknat antal skapade högstubbar och mätt bredden på 

skapade skyddszoner runt sötvattendrag. I varje avverkningsområde har samtliga skapade 

högstubbar och lämnade stående döda träd räknats. Samtliga lövträd i de undersökta avverk-

ningsområdena har räknats och artbestämts. På undersökningsområdena har alla stående le-

vande träd räknats och artbestämts. Skyddszonerna kring förekommande sötvattendrag som 

korsat undersökningsområdena har mäts vinkelrätt ut från vattendragen var femtionde meter. 

Ljusinsläppet har beräknats i procent utifrån digitalbilder, som visar förhållandet mellan be-

skuggande trädkronor och bar himmel, en halvmeter ovanför vattnet vid varje mätpunkt.   

2.2.2.2 Sammanställande av data 

I resultatet redovisas den genomsnittliga skyddszonsbredden för varje avverkningsområde 

med korsande sötvattendrag. Träden redovisas som samtliga träd per hektar samt antal lövträd 

per hektar. Högstubbarna och de döda upprätta träden redovisas också per hektar. Arealen på 

avverkningsområdena har räknats ut i MapInfo utifrån kartor från Skogsstyrelsen och satellit-

bilder från Google Earth.  

2.2.2.3 Statistisk analys 

Till den statistiska analysen användes programmeringsspråket R. R-commander användes för 

att plotta avverkningarnas träd, lövträd, högstubbar, döda träd och skyddszonbredd per hektar. 

Från dessa skattades trendlinjer för att tydligare demonstrera hur dessa förhåller sig till arean, 

vidare gjordes linjära regressionsanalyser för att tydliggöra p-värdena på de förhållandena. All 

mätdata har även indelats i hierarkiska kluster enligt metoden ward för att se hur de olika av-

verkningarna grupperar sig. Skyddszonsbredd utelämnades från klusteranalysen då samtliga 

områden inte hade vattendrag.   

2.2.3 Enkätundersökning 

För att ta reda på attityden hos skogsägarna och de ansvariga parterna på skogsbolagen utför-

des även en enkätundersökning. Samtliga kontaktades och gavs tillfälle att svara på frågor. 



 11 

Frågorna var utformade så att svarande tog ställning för eller emot om en serie faktorer var 

viktiga vid avverkningar. De hade därtill tillfälle att utförligare motivera sina ställningstagan-

den. De fick först svara på ifall de var certifierade. Sedan fick de ta ställning till hur viktigt 

det är att lämna kvar träd, lövträd, högstubbar och skyddszoner. Slutligen frågades om de var 

nöjda med det arbete som skogsentreprenörerna utfört åt dem samt ifall de hade några åsikter 

eller tankar kring biologisk mångfald i bruksskog. 

Efter mycket tjat per telefon svarade tre personer på enkäten, en lät bli och en vägrade. 
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3 Teori  

3.1 Biologisk mångfald i Boreal skog 

Enligt FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD- Convetion on biological diversity) 

som Sverige har skrivit under, är en biologisk mångfald en mångfald av genetiska uppsätt-

ningar inom arter, en mångfald av arter och interaktioner mellan arter, samt en mångfald av 

samspelande ekosystem (Sandström 2004). Den minskande biologiska mångfalden är ett 

globalt problem (Hanski 2005). Det är svårt att mäta hastigheten i vilken minskningen sker, 

om den stannar av efter vidtagna åtgärder eller om minskningen upphör helt. Ett antagande är 

att det inte förekommer förluster av biologisk mångfald där det inte förekommer någon up-

penbar minskning hos populationerna av ett flertal arter som lever där (Hanski 2005).  

Olika arter som kräver olika ekologiska resurser har observerats reflektera miljöns sta-

tus. Populationer inom arter fluktuerar med tiden, men populationer minskar normalt inte 

samtidigt utan stora miljöförändringar. Biologisk mångfald avspeglas därmed i populations-

storlekar, men populationer kan inte överleva utan tillräckliga habitat (Hanski 2005).  

Den minskade biologiska mångfalden dokumenteras överallt som ”rödlistade arter”. 

Även i glesbygder är förlust av biologisk mångfald ett problem eftersom att naturresurserna 

nyttjas hårt. Globalt har 24 procent av däggdjuren och 12 procent av fåglarna utrotats, riskerar 

att utrotas eller är hårt utsatta.  

I den boreala skogen i norra Europa beror minskningen av biologisk mångfald på för-

luster av habitat och fragmentering på grund av skogsbruket (Hanski 2005). Den boreala sko-

gen är tät och minskar inte i area, men intensivt skogsbruk har förvandlat skogen till en ho-

mogen produktionsskog med jämnåriga bestånd av enstaka arter. Sådana skogar förlorar det 

mesta av de ekologiska specialiserade djur- och växtarter.  

I och med den förutspådda klimatförändringen kommer habitat och ekosystem föränd-

ras så att 15-37 procent av alla arter förväntas bli utrotade år 2050 (Hanski 2005). Klimatför-

ändringarna kommer vara speciellt skadliga för de naturliga habitaten i starkt fragmenterade 

landskap, där arters spridning förhindras.  
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Det finns inte en chans för oss att överleva i en värld utan en betydande fraktion av dagens 

biologiska mångfald. Det säkraste är att bevara dagens biologiska mångfald åt de kommande 

generationerna, eller att försöka återställa den till tidigare nivåer.  

En fortsatt minskning av biologisk mångfald kommer att motsvara en betydande minsk-

ning i framtiden. I och med vår ”extinction debt” kommer många arter inte att överleva i da-

gens landskap trots att de ännu inte utrotas (Hanski 2005).  

De naturskogsliknande och skyddsvärda områdena med en rik biologisk mångfald som 

finns kvar i den svenska boreala skogen idag är för få. Att enbart skydda dessa och fortsätta 

bruka resten av skogen för att enbart maximera råvaruproduktionen räcker inte som strategi. 

Den brukade skogen måste skötas och skyddas på ett sådant sätt att rödlistade arter kan spri-

das och återhämtas (Fries et al 1996). 

3.1.1 Resiliens i bruksskog 

För att skogsbruket i de Svenska boreala skogarna skall kunna leverera önskvärda varor och 

tjänster även i framtiden måste skogsekosystemen förvaltas på ett hållbart sätt. Detta är möj-

ligt genom att förvalta ekosystemens resiliens – dess motståndskraft. Ett system är resilient 

när det har kapaciteten att buffra för störningar och fortfarande behålla dess grundläggande 

funktion och struktur (Walker & Salt 2006). När ett system inte längre kan återställas efter en 

störning övergår systemet i en annan, oftast oönskad fas – den genomgår ett regimskifte – och 

kan inte längre producera önskade varor och tjänster. En skog som avverkats och gödslats för 

hårt kan till slut bestå av mer gräs än träd. 

Skogsbruket i sig utgör en störning på skogsekosystemen. Näring och substrat för andra 

arter tas bort i och med avverkningar. Marken skadas av maskiner, djurlivet störs och vatten-

flöden avleds. De naturliga processerna som under århundraden har format och livnärt skogs-

ekosystemen hindras.  

Ekosystem är komplext uppbyggda, föränderliga och anpassningsbara. Ekosystem formas 

inte bara av det som lever i och bygger upp miljön utan även av sociala system som formar 

förutsättningar för ekosystemet. Ekosystem påverkas även av processer som berör landskapet 

i stort och dessa kan även växla över längre eller kortare tidsperioder. Att känna till alla fakto-

rer som formar skogsekosystemen på olika rumsliga skalor och över tid är viktigt för att kun-

na förstå hur dess resiliens kan bevaras eller förstärkas. De långsamma variablerna, återkom-

mande cykler och dess koppling över tid och olika rumsliga sammanhang som formar ett eko-

system måste först definieras för att förvalta ett systems resiliens (Walker & Salt 2006).  
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Tre essentiella faktorer för resiliens är mångfald, modullik (modularity) och korta åter-

kopplingar (tightness of feedbacks). Mångfald skapar flexibilitet (Walker & Salt 2006). En 

brist på mångfald begränsar ett systems framtid och minskar kapaciteten att buffra för stör-

ningar och förändringar. Modullikhet syftar till systemets struktur (Walker & Salt 2006). 

Komponenter som är starkt kopplade inåt men löst kopplade till varandra kan liknas vid mo-

duler. Modullikheten (modularity) tillåter komponenter i systemet att fungera trots att andra 

komponenter fallerar. I ett ekosystem kan detta innebära att det finns en funktionell abundans 

bland arterna, så att ekosystemtjänster inte upphör bara för att en arts population minskar. 

Korta återkopplingar (tightness of feedbacks) gör att systemet snabbt reagerar på förändringar 

som sker någonstans i systemet (Walker & Salt 2006). Detta gör att störningar snabbt kan 

upptäckas och åtgärdas. 

Förutom detta är det i förvaltning av resiliens även viktigt med socialt kapital, innovation, 

ett flertal styrsätt som överlappar varandra och att ekosystemtjänster inkluderas i marknads-

ekonomin (Walker & Salt 2006).   

Allt detta är viktigt för att skapa en generell resiliens som kan bevara systemets kapacitet 

att hantera icke förutspådda störningar.  Dock är det oftast så att det kostar att upprätthålla och 

detta måste uppmärksammas! Den generella strategin för att skapa resiliens går oftast hand i 

hand med att minska effektiviteten och att undvika maximal avkastning. Detta medför förlo-

rade vinster på kort sikt, men måste viktas mot vinningen på lång sikt att slippa ett regimskifte 

i systemet. 
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4 Resultat 

Utav de 8 undersökta avverkningarna var 3 utförda av de privata skogsägarna själva. 2 av 

dessa 3 avverkningar tillhörde samma skogsägare, denna skogsägare ställde även upp på att 

svara på enkätundersökningen. 2 avverkningar utfördes av skogsbolagen Weda skog och Mel-

lanskog på beställning av privata skogsägare. Både Weda skog och Mellanskog är certifierade 

enligt PEFC. En anställd på ett av företagen, som är naturvårdsansvarig i området, svarade på 

enkätundersökningen. 3 avverkningsområden ägdes och var utförda av skogsbolaget Svea 

skog. Svea skog är certifierad enligt FSC. En person på Svea skog som är naturvårdsansvarig 

i området svarade på enkätundersökningen. I tabellen nedan redovisas ägande, certifiering och 

arean på de olika undersökta avverkningsområdena. 

Tabell 1.  Visar de undersökta avverkningsområdenas area, ägande och certifiering. 

ÄGARE &  

BENÄMNING 

Weda 

skog 

197/2006 

Privat 1 

68/2006 

Privat 2a 

1188/2004 

Privat 2b 

1187/2004 

Mellanskog 

1019/2004 

Svea 

skog 

107/2003 

Svea 

skog 

130/2004 

Svea 

skog 

951/2005 

AREA (ha) 3,3 12,7 0,8 1,6 1,7 2,5 4,5 10,4 

CERTIFIERING PEFC - - - PEFC FSC FSC FSC 

4.1 Stående död ved och skapade högstubbar 

På alla avverkningar som undersöktes har högstubbar skapats, precis som Skogsstyrelsen re-

kommenderar. På alla avverkningsområden utom hos den utförd av Mellanskog har även stå-

ende döda träd lämnats. Endast Svea skog är certifierad enligt FSC, vilkas krav är att minst 3 

högstubbar bör lämnas per avverkad hektar. Detta krav har Svea skog uppfyllt på alla avverk-

ningsområden som undersökts. Både Weda skog och Mellanskog är certifierade enligt PEFC. 

De kräver att minst 10 högstubbar skapas per avverkad hektar och att 3 självdöda träd bör 

lämnas per hektar. Detta mer ambitiösa krav har inte uppfyllts av något utav bolagen.  
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Kraven från de två certifieringssystemen är inte lika exakta när det kommer till lämnandet 

av stående döda träd, men de båda förespråkar lämnandet av dessa vid förekomst. Endast på 

avverkningen utförd av Mellanskog har inga stående döda träd lämnats, dock har samma av-

verkningsområde innehållit nästan flest skapade högstubbar per hektar. Men en mer blandad 

nedbrytningsgrad på grov död ved är viktigt för den biologiska mångfalden (Rapport: Död 

ved i levande skogar). Något som också är viktigt för den biologiska mångfalden är att den 

grova döda veden är av olika träslag. De allra flesta stående döda träden som lämnats på un-

dersökningsområdena var tallar. Några få var döda björkar och totalt en död al hade lämnats.  

Utav de 3 som svarade på enkätundersökningen, svarade de alla ”ja” på frågan om de an-

såg att det var viktigt att skapa högstubbar vid föryngringsavverkningar. De visade alla även 

förståelse för varför detta var viktigt och nämnde att det gynnar arter som lever på död ved, 

som insekter, svampar och fåglar.  

Tabell 2.  Visar antal skapade högstubbar och lämnade stående döda träd per avverkad ha för varje undersökt 

område. Tabellen visar även certifiering och dessas standard för högstubbar/ avverkad ha och rekommendationer 

för antal lämnade stående döda träd per ha.  

ÄGARE &  

BENÄMNING 

Weda skog 

197/2006 

Privat 1 

68/2006 

Privat 2a 

1188/2004 

Privat 2b 

1187/2004 

Mellanskog 

1019/2004 

Svea 

skog 

107/2003 

Svea 

skog 

130/2004 

Svea 

skog 

951/2005 

Högstubbar/ha 4,6 3,6 1,3 6,2 7,5 7,6 2,9 3,4 

CERTIFIERING 

(standardantal 

högstubbar/ha) 

PEFC  

(10) 

- - - PEFC  

(10) 

FSC   

(3) 

FSC   

(3) 

FSC   

(3) 

Döda stående 

träd/ha 

6,2 4,5 3,9 1,9 0 0,4 7,3 5,8 

CERTIFIERING 

(rekommenderat 

antal stående 

döda träd/ha) 

PEFC  

(fler än 0) 

- - - PEFC  

(fler än 0) 

FSC   

(3<0) 

FSC   

(3<0) 

FSC   

(3<0) 

4.2 Lövträd 

Ett allmänt råd från skogsstyrelsen är att skogsbruket skall eftersträva en naturlig struktur i 

skogslanskapet. Med detta menas att lövträd bör uppta 10 procent av beståndet i fuktig gran-
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skog och att det även bör finnas inslag av lövträd i torra tallskogar. Alla undersökta avverk-

ningsområden låg i vattenrika områden och kan därmed betraktas som fuktiga. Det naturliga 

då är att åtminstone 10 procent av trädbestånden bör vara lövträd. Dock syftar detta råd på 

beskogade områden och inte föryngringsavverkningar. Men att lämna en stor mängd bör ju 

hjälpa mängden lövträd per uppkomna bestånd.  

På de flesta av undersökningsområdena har en kvot runt 10 procent eller högre lämnats 

(om man beräknar antalet lämnade lövträd per hektar, genom antalet lämnade träd per hektar; 

(lövträd/ha)/(träd/ha)). Men på de avverkningsområden som kvoten är högst har få träd läm-

nats per hektar, som hos Weda skog och Privat 1. Dock är kvoten lägst hos avverkningen ut-

förd av Mellanskog som även har lämnat minst träd per hektar.   

FSC kräver att skogsbrukslandskapet planeras så att skogsvolymen består till minst 10 

procent av lövträd där förhållandena tillåter det. Svea skog som är certifierad enligt FSC har i 

den här undersökningen lämnat medelmåttligt mycket lövträd per hektar och har nått kvoter 

som ligger kring 10 procent lövskog (av lämnade träd).  

 

Tabell 3.  Visar antal lämnade lövträd per avverkad ha för varje undersökningsområde. Även kriteriet för hur 

stor andel lövskog som skall finnas hos certifierade skogar visas. Kvoten mellan avverkningarnas lövträd/ha 

genom träd/ha visas också som jämförelse. 

ÄGARE &    

BENÄMNING 

Weda skog 

197/2006 

Privat 1 

68/2006 

Privat 2a 

1188/2004 

Privat 2b 

1187/2004 

Mellanskog 

1019/2004 

Svea 

skog 

107/2003 

Svea 

skog 

130/2004 

Svea 

skog 

951/2005 

Lövträd/ha 8,0 4,7 23,2 16,1 4,6 7,6 13,1 6,8 

CERTIFIERING 

(standardkvot 

lövträd/skog) 

PEFC  

(5%) 

- - - PEFC  

(5%) 

FSC   

(10%) 

FSC   

(10%) 

FSC   

(10%) 

KVOT           

(lövträd/ha)       

/    (träd/ha) 

78% 76% 9% 15% 4% 8% 11% 17% 

PEFC kräver att lövträden skall utgöra minst 5 procent av trädbeståndet. Weda skog har 78 

procent lövträd bland lämnade träd och har även de lämnat medelmåttlig mängd lövträd per 

hektar. Mellanskog, som nämndes tidigare, hade väldigt låg kvot (under 5 procent) och liten 

mängd lämnade lövträd per hektar.  
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De arter som lämnades var främst björk och några få alar och rönnar. Att det inte före-

kommer fler ädellövträd i gamla bruksmarker är vanligt.  

I enkätundersökningen svarade alla ”ja” på frågan om det är specifikt viktigt att lämna 

lövträd vid föryngringsavverkningar. De svarade att det ofta är brist på lövträd i skogarna och 

att dessa är viktiga för vissa arter som insekter och fåglar.  

4.3 Stormstadiga träd och fröträd 

Skogsstyrelsen rekommenderar skogsbrukare att lämna fröträd och Skogsbrukslagen förbju-

der att mer än hälften av skogsmarker större än 100 hektar består av barmark eller skog yngre 

än 20 år. Detta lämnar inga vidare tydliga instruktioner i frågan hur många träd som bör läm-

nas per avverkad hektar skogsmark. Som det framgår i tabellen nedan är spridningen även 

stor, allt ifrån 266,5 till 6,2 träd har lämnats per hektar. Utmärkande lågt återfinns i avverk-

ningen utförd av privatperson 1. Även privatperson 2 utmärker sig i höga 266,5 träd lämnade 

per hektar i en avverkning och 104,3 i dennes andra. Privatperson 2 är tillkännagivet inte cer-

tifierad enligt något system, för privatperson 1 är detta oklart. Både PEFC och FSC kräver att 

minst 10 stormstadiga träd lämnas per hektar avverkad mark. Alla avverkningar utförda av 

bolag överstiger certifieringarnas krav på minst 10 lämnade träd per hektar. Dock är sprid-

ningen stor. 3 avverkningar har siffror runt 100 och Weda skog har låga men acceptabla 10,2 

träd per hektar.  

Tabell 4.  Visar antal lämnade stående träd/ha avverkad skogsmark för varje undersökningsområde. Även certi-

fiering med krav på hur många träd/ha som bör lämnas enligt dessa redovisas. 

ÄGARE &    

BENÄMNING 

Weda skog 

197/2006 

Privat 1 

68/2006 

Privat 2a 

1188/2004 

Privat 2b 

1187/2004 

Mellanskog 

1019/2004 

Svea 

skog 

107/2003 

Svea 

skog 

130/2004 

Svea 

skog 

951/2005 

Träd/ha 10,2 6,2 266,5 104,3 108,9 96,0 121,3 39,2 

CERTIFIERING 

(krav, träd/ha) 

PEFC  

(10) 

- - - PEFC  

(10) 

FSC   

(10) 

FSC   

(10) 

FSC   

(10) 

De 3 som deltagit i enkätundersökningen har svarat ”ja” på frågan om de anser att det är vik-

tigt att lämna träd vid föryngringsavverkningar. De svarar att det är viktigt att vissa träd kan 

växa sig gamla och grova och bli till så kallade evighetsträd. En nämner även att de lämnade 

träden är av betydelse för vissa arter, då de tillåts att falla och dö naturligt.  
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Något som framgått i fält är hur mycket dessa så kallade ”stormstadiga träd” kan variera i 

storlek. Desto nättare ett träd är, ju lättare lär det ha att falla vid storm. Även mängden lämna-

de träd lär påverka mängden som fortfarande står upp efter en storm. I bilderna nedan framgår 

det hur storleken och tätheten av träden varierade i fält. De avverkningar som innehöll minst 

lämnade träd per hektar tenderade även att ha lämnat nättare träd.  

  

Figur 2 och 3.  T.v. lämnade ”stormstadiga träd” Weda skog 197/2006 (hösten 2009). T.h. lämnade ”stormstadi-

ga träd” Svea skog 130/2004 (hösten 2009). 

4.4 Skyddszoner kring sötvattendrag 

Inga krav finns än så länge på lämnandet av skyddszoner kring sötvattendrag vid avverkning-

ar. Men Skogsstyrelsen, FSC och PEFC rekommenderar att skogsbrukare lämnar träd och 

buskar runt sötvattenmiljöer och att körskador undviks. Nytt föreslag från skogsstyrelsen är 

att skyddszoner på 20 meter från sötvattendrag bör skapas vid avverkning. I tabellen nedan 

framgår det att det inte i någon utav avverkningsområdena fanns skyddszoner på 20 meter 

eller mer. Endast Svea skog har ett medelvärde på skyddszon som är över 10 meter. Privatper-

son 1 har helt struntat i skyddszon. Även Privatperson 2 har smala medelvärden på sina 

skyddszoner, så även Weda skog.  

Tabell 5.  Visar medelvärdet på lämnade skyddszoner i meter, mätt vinkelrätt från sötvattendrag som fanns i 7 

av 8 undersökningsområden. Även certifiering med rekommendationer för skyddszoner redovisas nedan. 
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ÄGARE &      

BENÄMNING 

Weda skog 

197/2006 

Privat 1 

68/2006 

Privat 2a 

1188/2004 

Privat 2b 

1187/2004 

Mellanskog 

1019/2004 

Svea 

skog 

107/2003 

Svea 

skog 

130/2004 

Svea 

skog 

951/2005 

Skyddszon (m) 1,8 0 5 3 7,8 - 13 6,8 

CERTIFIERING 

(rekommendation 

i meter) 

PEFC  

(mer än 0) 

- - - PEFC  

(mer än 0) 

FSC   

(mer än 

0) 

FSC   

(mer än 

0) 

FSC   

(mer än 

0) 

På frågan om man ansåg att det var viktigt att lämna buskar och träd orörda kring passerande 

sötvattendrag vid föryngringsavverkningar svara privatperson 2 ”nej”, bolagen svarade ”ja”. 

Privatperson 2 svarar att denne brukar lämna mindre träd och lövträd runt vattendrag. De na-

turvårdsansvariga på bolagen svarar att det är viktigt med skugga över vattendragen. Den som 

arbetar för Svea skog svarade att dessa skyddszoner oftast är artrikast och den andra svarar att 

skyddszoner är viktiga för att skydda mot näringsläckage till vattnet. 

   

Figur 4, 5 och 6.  T.v. Privat 1 68/2006 saknar skyddszon (hösten 2009). 2 f. v. Privat 2a 1188/2004 saknar stora 

träd som skuggar (hösten 2009). T.h. Svea skog 951/2005 har skyddszon som varierar i bredd (hösten 2009).  

Något som också framgått i fält är att där riktiga skyddszoner väl fanns skiftade de väldigt i 

bredd. Siffran i meter som framgår för varje avverkningsområde i tabellen ovan är just medel-

värden för skyddszonsbredden som mättes var femtionde meter utefter vattendragen. Många 

skyddszoner var även gallrade på de största träden. Endast i avverkningsområdet Mellanskog 
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1019/2004 var skyddszonen jämn och intakt. I tabellen nedan framgår det genomsnittliga ljus-

insläppet i procent över varje vattendrag. I den framgår det tydligt att mellanskog med 13 pro-

cent ljusinsläpp och Privat 2b med 10 procent ljusinsläpp hade täta skyddszoner.  

Tabell 6. Visar medelvärdet för ljusinsläppet i procent över varje vattendrag, denna indikerar hur tät/orörd 

skyddszonerna var. 

ÄGARE &      

BENÄMNING 

Weda skog 

197/2006 

Privat 1 

68/2006 

Privat 2a 

1188/2004 

Privat 2b 

1187/2004 

Mellanskog 

1019/2004 

Svea 

skog 

107/2003 

Svea 

skog 

130/2004 

Svea 

skog 

951/2005 

Skyddszon (m) 1,8 0 5 3 7,8 - 13 6,8 

Ljusinsläpp (%) 69 88 65 10 13 - 30 72 

Annat som framgått i fält är att det också förekommer utdikningar som stör naturliga vatten-

flöden och även grova körskador på sötvattendrag. I avverkningen utförd av privatperson 1 

(68/2006) fanns minst 7st nygrävda diken och på maskinernas färdväg mot avverkningen ut-

förd av Weda skog fanns de värsta körskadorna (se bilderna nedan). 

  

Figur 7 och 8. T.v. visar en av utdikningarna från Privat 1 68/2006 (hösten 2009). T.h. visar körskada utanför 

Weda skog 197/2006 (hösten 2009). 
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4.5 Arbete för biologisk mångfald 

I Ludvika kommun ägs ungefär 70 procent av skogsmarkerna av bolag (Skogsstyrelsens hem-

sida).  Svea skog är Sveriges största skogsägare. De äger 3404 000 hektar produktiv skogs-

mark. De naturvårdsansvariga för skogarna rund Saxdalen ansvarar för hela Bergslagen, vilket 

verkar motsvara Svealand utan norra Dalarna, enligt kartan på deras hemsida (Svea skog). På 

frågan om man var nöjd med jobbet som skogsentreprenörerna utfört på föryngringsavverk-

ningar svarade den naturvårdsansvariga ”ja” och sen ”ibland”.  

Mellanskog och Weda skog är skogsbolag som inte äger skogsmarker själva. Istället tar 

de emot beställningar och utför avverkningar på andras marker. Båda är certifierade enligt 

PEFC och följer dessa kriterier. Dock har båda naturvårdsansvariga för områdena runt Saxda-

len själva uttryckt per telefon att de främst följer kundens önskemål – alltså att de rekommen-

derar vad som är bäst utifrån naturvårdshänsyn, men att det ytterst är skogsägaren själv som 

bestämmer vilka hänsynstaganden som skall tas vid avverkningar. Mellanskog har kontor och 

utsynare i Ludvika och den naturvårdsansvariga där ansvarar på så sätt inte för ett alltför stort 

område. Med Weda skog är det desto oklarare, eftersom att bolaget delades upp 2010 (och 

den undersökta avverkningen utfördes 2006). Men bolaget AB Karl Hedins som tog över 

verksamheten i området 2010 har även dem kontor med naturvårdsansvarig i Ludvika. En 

utav de naturvårdsansvariga på bolagen i området svarade ”ja” på frågan om de var nöjda med 

arbetet som skogsentreprenörerna utför på deras föryngringsavverkningar, den andre deltog 

aldrig i enkätundersökningen (vem som svarat är oklart, då enkätundersökningen var ano-

nym).  

I Ludvika kommun ägs ungefär 20 procent av skogsmarkerna av privatpersoner (Skogs-

styrelsens hemsida). Hur privatperson 1 utför sina avverkningar är oklart, eftersom att denne 

inte under några omständigheter ville svara på några frågor. Privatperson 2 utför dock sina 

avverkningar helt själv. Privatperson 2 har ingen certifiering på sin skog, men svarar på frå-

gan om vad denne har för tankar kring biologisk mångfald i skog. Privatperson 2 svarade med 

att berätta om att dennes gård har brukats hårt de senaste århundradena men att skogen nu har 

naturliga lövbestånd och nyckelbiotoper. På samma fråga svarar den ansvarige från Svea skog 

att död ved och gamla träd är viktig för biologisk mångfald. Den andre ansvarige på ett 

skogsbolag svarar att det är viktigt att skapa livsförutsättningar för olika arter i bruksskogen. 
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5 Analys 

5.1 Statistisk analys av fältstudiedata 

För att svara på om det finns skillnader mellan föryngringsavverkningarna beroende på sko-

gens ägandeform eller certifiering framgår det i figuren nedan att inga trender på kan utläsas. 

 

Figur 9. Hierarkiska klusteranalyser enligt ward ges inga tecken på att avverkningarna grupperar sig enligt certi-

fieringstyp eller ägandeform. 



 24 

I klusteranalyserna ovan framträder tre kluster analysen. Den vänstra visar gruppering-

arna av de olika avverkningsområdena vid en jämförelse av värdena på antal träd per hektar, 

antal lövträd per hektar och antal högstubbar per hektar.  I den framträder grupperingen 8, 1 

och 2 som är en avverkning från Svea skog certifierad med FSC, en avverkning från Weda 

skog med certifieringen PEFC och en avverkning från en privatägd skog. Nummer 3 framträ-

der även som en egen grupp och är en avverkning från en privatägd skog, under den framträ-

der en tredje gruppering av 7, 5, 4 och 6 som är två avverkningar från Svea skog certifierad 

enlig FSC, en avverkning från Mellanskog certifierad med PEFC och en avverkning från en 

privatägd skog.  

 

 

Figur 10. Visar en scatterplot med skattad trend på antalet döda upprätta träd (y) per hektar i förhållande till 

avverkningsarean (x).  

 

 

 

 

 

 

 

P = 0,27 
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I regressionerna som presenteras i figur 10, 11 och 12 undersöks sambandet mellan avverk-

ningars storlek och olika typer av naturvårdshänsyn. Studien har inte kunnat fastställa några 

signifikant sammanband med 5% signifikansnivå, sambandet mellan storlek på avverkningar 

och lämnade träd per hektar är dock signifikant på en 10% signifikansnivå. Detta kan vara en 

anledning att göra en utökad studie som specifikt undersöker om det råder något sådant sam-

band. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Visar två Scatterplots och skattade trendlinjer för hur antal träd per hektar (t.v.), antal lövträd per hek-

tar (t.h.), förhåller sig till avverkningsarean (x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Visar två Scatterplots och skattade trendlinjer för antal högstubbar per hektar (t.v.) och skyddszon i 

meter (t.h.) förhåller sig till avverkningsarean (x). 
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6 Diskussion 

6.1 Lagar, kriterier och rekommendationer  

Vid avverkningar måste skogsägare och skogsbolag ta hänsyn till Försiktighetsprincipen en-

ligt kapitel 2 i Miljöbalken (Rubensson 2002). Detta innebär att skogsägare och skogsbolag är 

skyldiga att vidta alla åtgärder möjliga och ekonomiskt rimliga för att undvika skador på na-

turlivet i skogsekosystemen och miljön i stort. Däri finns även kravet att besitta kunskap för 

hur detta skall gå till samt använda den bästa tekniken som är ekonomiskt rimlig för att inte 

skada natur och miljö i stort.  

Skogsstyrelsen är den myndighet som vidare författar föreskrifter och allmänna råd som 

gäller vid avverkningar och skogsvården i stort. Skogsstyrelsen är även den kontrollerande 

myndigheten som skall godkänna alla större avverkningar samt ge rekommendationer innan 

dessa påbörjas.  

I Skogsvårdslagen, som Skogsstyrelsen författar, finns det både föreskrifter och allmän-

na råd skrivna som gäller vid avverkningar. Dessa handlar till stor del om hur stora avverk-

ningar får vara, hur gamla träden måste vara, hur man bör förvara avverkade träd för att und-

vika pest samt krav på återväxt efter en avverkning. Utöver detta står det även att skyddsvärda 

biotoper och rödlistade arter ej bör skadas eller störas. De krav som ställs på skogsäga-

ren/skogsbolagen i hur avverkningar bör utföras är att de bör lämna träd (helst i grupp, helst 

äldre träd, lågor o.s.v.), att stora ädellövträd bör sparas och numera står det även att skydds-

zoner bör sparas vid sötvattendrag.  

Det står dock inte skrivet i Skogsvårdslagen hur många träd som bör sparas per avver-

kad hektar, hur mycket lövträd som bör sparas vid avverkningar eller hur stora dessa skydds-

zoner bör vara. 

FSC och PEFC har istället kriterier som skall uppfyllas av de certifierade. Dessa certifi-

eringssystem har även kvoter som bör uppfyllas när det gäller lämnandet av träd och skapan-

det av hagstubbar. Ingen kvot finns för lövträd, men certifieringssystemen kräver ändå att en 

viss procent av trädbestånden böra bestå av lövträd. I fält har det visat sig att de allra flesta 
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avverkningarna utförda av certifierade skogsbrukare även uppfyllt dessa krav. Dock kan kva-

liteten på de lämnade träden verkligen diskuteras.  

Varken Skogsstyrelsen eller certifieringssystemen hade krav på lämnandet av skydds-

zoner runt vattendrag när avverkningarna utfördes, men det rekommenderades. Ej heller har 

skyddszoner lämnats runt alla undersökta sötvattendrag och bredden samt ljusinsläppet har 

varierat enormt där skyddszoner funnits.  

Den privata skogsägaren som svarade på enkätundersökningen ansåg inte heller att det 

var viktigt att lämna träd och buskar intakt runt sötvattendrag. Den privata skogsägaren som 

vägrade svara på enkätundersökningen hade heller inte lämnat ens något som kan misstas för 

en skyddszon. Därmed kan det tänkas vara så att sådant som ej står skrivet i Skogsvårdslagen 

ej anses vara viktigt. Det bör påpekas att det även är Skogsstyrelsens roll att informera skogs-

ägare om ny kunskap och teknik som är av vikt i skogsbruket.  

Certifieringssystemens kriterier och lagstiftningen skiljer sig främst åt när det kommer 

till att ange faktiska kontrollbara kvoter som måste uppfyllas i och med en avverkning. Förut-

om det rekommenderar och förespråkar de ungefär samma åtgärder när det kommer till läm-

nande av träd, lövträd, vikten av död ved och skyddszoner. Men konsekvenserna av att certifi-

eringssystemens kriterier inte uppfylls är på sin höjd att ett skogsbolag tappar sin certifiering. 

En fråga som då uppstår är hur ofta det inträffar att ett bolag faktiskt förlorar dess certifiering? 

När en skogsbrukare bryter mot de föreskrifter och allmänna råd som finns i Skogsvårdslagen 

så kan dessa faktiskt anmälas och dömas till böter eller andra åtgärder. Vilket även förekom-

mer! År 2008 dömdes 10 anmälningar i brott mot Skogsvårdslagen (Skogsstyrelsen 2010). År 

2009 gjordes totalt 65 anmälningar, endast en i Dalarna, men ingen dömdes. 

Något som blir uppenbart vid läsandet av både Skogsvårdslagen och certifieringskraven 

är att inget mål eller rekommendation finns att skogsbrukare bör höja naturvärdena i bruks-

skogen existerar däri. Generellt handlar rekommendationerna hittills om att inte skada befint-

liga naturvärden, att inte förstöra mark och vattenmiljön samt djurliv. Men hittills finns även 

ett par förbättrande rekommenderade åtgärder vid avverkningar – att skapa död ved och att 

utöka andelen lövskog.  

6.2 Skillnader mellan föryngringsavverkningar 

Den statistiska analysen har i detta fall visat att grupperna: certifierad skog enligt FSC, certifi-

erad skog enligt PEFC och privat utförda avverkningar, har inte särskiljt sig vid jämförelse av 
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lämnade träd och lövträd, skapade högstubbar och skyddszoner i de undersökta avverkningar-

na.  

Dock skilde sig mätningarna från avverkningarna utförda av privatperson 1 vida från 

privatperson 2. Vilket är intressant ur synvinkeln att privatpersoner oftast inte är certifierade 

enligt något system. Detta medför att de har färre kriterier att följa samt att de utför sitt skogs-

bruk under ett mindre inflytande utifrån. Detta bör ju då kunna medföra att privatägda skogar 

brukas mer särskiljande än certifierade bolagsskogar, och kan därmed vidta större eller mindre 

naturvårdshänsyn vid avverkningar, eller rentav ta hänsyn till andra naturvärden än vederta-

get. Dock kan privatpersoner anlita certifierade bolag till att utföra avverkningar på sin mark – 

så som skett i fallet Weda skog och Mellanskog i denna studie. Detta skulle då bidra till ett 

mindre avvikande brukande av de privata skogarna. Dock har båda naturvårdsansvariga på 

Mellanskog och AB Karl Hedins per telefon berättat att skogsägarna har största mandat i frå-

gan hur stor naturvårdshänsyn som kommer att tas vid en avverkning. Dock bidrar alltid de 

certifierade bolagen med dess kunskap i frågan.  

Den statistiska analysen väckte även frågan om naturvårdshänsynstagandet minskar vid 

större avverkningar, den här studien behandlade dock inte tillräckligt många fall för att besva-

ra den frågan. 

Denna studie har också visat hur certifieringssystemens kriterier kan uppfyllas på papp-

ret som en siffra som visar rätt kvot – men att verkligheten kan se annorlunda ut. De minst 10 

lämnade ”stormstadiga” träden per hektar kanske inte skulle godkännas om FSC eller PEFC 

såg dem på plats. 

6.3 Attityd till biologisk mångfald 

I enkätundersökningen svarade privatperson 2 överväldigande engagerat på frågan om dennes 

tankar kring biologisk mångfald. Privatperson 2 hade även lämnat tätt med stora tallar till frö-

träd på sin avverkning. Privatperson 1, som per telefongjorde det absolut tydligt att denne inte 

under några omständigheter ville svara på frågor om skogsbruk och biologisk mångfald, hade 

utfört en utav de största avverkningarna i undersökningen. Denna var relativt kal med en stor 

grupp av medelstora träd i mitten. Marken var mycket blöt, trots de minst 7 stycken nya ut-

dikningarna. De allra flesta sparade träden var nätta, en del hade redan hunnit falla till mar-

ken. Det passerande sötvattendraget hade lämnats helt utan skydd, så när som på något ensta-

ka träd eller skapad högstubbe. I mina ögon var denna avverkning en sorglig syn.  
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De naturvårdsansvariga från bolagen svarade mer sakligt på frågan om deras tankar 

kring biologisk mångfald i boreal skog. De bolagsutförda avverkningarna grupperades dock 

inte i den hierarkiska klusteranalysen, trots att de följer under väldigt liknande kriterier från 

FSC och PEFC.  

Svea skogs avverkningar skiljde sig mycket åt i storlek. Generellt fanns många lämnade 

stora tallar till fröträd och en del lövträd. På en avverkning var träden nättare. I Svea skogs 

större avverkning fanns även stora områden helt utan sparade träd. Svea skog hade lämnat 

skyddszoner runt både vattendrag och mot en sjö. Dock skiftade skyddszoner kring vattendra-

get mycket i bredd och ljusinsläpp.  

Avverkningar utförda av olika bolag certifierade enligt samma system skiljde sig vida i 

mina ögon. En av avverkningarna var relativt liten till yta med stora lämnade träd i grupp. 

Träden kring vattendraget var helt orörda. En annan avverkning var däremot i stort sett kal, 

med några späda träd och skapade högstubbar. Vattendraget till stor del helt blottat, med 

skyddszonen gallrad. 

Om man ser till hur föreskrifter, allmänna mål och certifieringssystemens kriterier är 

skrivna, blir det viktigt att skogsägare och de naturvårdsansvariga på skogsbolagen har positiv 

attityd till biologisk mångfald. Detta just eftersom att lagar och kriterier går att följa i olika 

grad och till olika stor nytta för den biologiska mångfalden. Eftersom att möjligheten finns att 

lämna nätta träd, att lämna taniga björkar och att inte underlätta för att andra löv- och ädellöv-

träd skall kunna etablera sig. Möjligheten finns också att lämna högstubbar av ett enda träd-

slag, att skörda all naturlig död ved, grenar och ris, samt att gallra i skyddszonerna.  

Det är många personer inblandade i processen att avverka skog. De naturvårdsansvari-

gas attityd till biologisk mångfald och naturvård blir därmed också av mindre betydelse. De 

inblandades betydelse blir extra oroande när en naturvårdsansvarig från Sveriges största 

skogsbolag, Svea skog, svarar ”ja” ”ibland” på frågan om denne är nöjd med det arbete som 

anlitade skogentreprenörer utför vid avverkningar. 

6.4 Biologisk mångfald och skogens resiliens 

Den Boreala zonen består naturligt av fuktiga granskogar och torra tallskogar med 10 procent 

lövträd. Den naturliga föryngringen sker genom starka vindar som fäller träd eller genom 

bränder som endast lämnar höga träd med tjock bark. Naturligt består den boreala zonen av en 

heterogen blandning av olikåldrade träd, döda träd och branddrabbade träd, av olika arter.  
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Nu skyddas cirka 10 procent av de svenska skogsmarkerna. Den största delen ligger i den 

alpina zonen. Markerna skyddas som nationalparker, naturreservat och nyckelbiotoper. 5 pro-

cent av skog som är certifierad enligt FSC och PEFC måste avsättas av bolagen. Resten av 

skogsmarkerna får i någon mån brukas. Den biologiska mångfalden i Sverige anses inte vara 

skyddad enligt både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Hanski (2005) anser snarare att 

den kommer minska i fall skogshabitaten inte ökar, i och med vårt ”extinction debt” till de 

skogslevande arterna. Hur avverkningar utförs spelar därmed en stor roll för den biologiska 

mångfalden, eftersom att dessa i någon mån förekommer i cirka 90 procent av skogslandska-

pet. För att bevara nuvarande bestånd av de skogslevande arterna, måste deras habitat öka!  

En större naturvårdshänsyn har börjat tas under senare tid i skogsbruket. Speciellt har den 

döda veden ökat med över 50 procent sedan 1998 i skogsmarkerna (Skogsstyrelsen 2011-06-

02 ). Men arter behöver även spridningsvägar mellan habitat för att vara levnadskraftiga. Det-

ta dels för att viktiga habitat ofta är små, men också för att bestånden skall överleva störningar 

och klimatförändringar. Skyddszoner kring sötvattendrag och sjöar, våtmarker, jordbruksmar-

ker med mera, skulle kunna utgöra sådana spridningsvägar för många hotade arter – i fall des-

sa är tillräckligt breda och intakta.  

En avverkning innebär en föryngring i landskapet av skogsekosystemen. Det är i den fa-

sen hos ekosystemen, som energi, näringsämnen och materia naturligt frigörs så att systemen 

kan byggas upp på nytt. Men om det inför övergångsfasen har – den återuppbyggande fasen – 

utrotats viktiga arter, näring borttagits och om spridningsvägar saknas blir det tillslut väldigt 

svårt för skogsekosystemen att återhämta sig efter en avverkning.  

En biologisk mångfald är viktig för att upprätthålla skogens processer! Att enbart främja vissa 

arter minskar skogens resiliens. Det gör skogen mer mottaglig för pest och mer utsatt vid 

storm och klimatförändringar. 

Träd formar den huvudsakliga miljön i boreala skogsekosystem (Kolström & Lumatjärvi 

1999). Levande och döda träd utgör habitat för växter och djur. Blandningen av olika trädslag 

styr hur jorden fryser på vintern och storleken på nederbörden som når marken och snötäcket 

som bildas. Träden påverkar också nedbrytning på skogsmarken med att skapa förna. Således 

skapar träden, både levande och döda, både direkt och indirekt, habitat för olika arter och är 

enskilt fast sammansatt extremt viktiga för boreala skogsekosystem. Idag är det fortfarande 

sällsynt med grov död ved som är viktigt för rödlistade arter – främst lavar, evertebrater och 

fåglar (Naturvårdsverket 2006). Av de rödlistade skogslevande arterna i Sverige är 39 procent 

beroende av död ved (Naturvårdsverket 2005). Antalet små däggdjur i de svenska skogarna är 

http://www.skogsstyrelsen.se/
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även positivt relaterad till mängden död ved. När mängden små däggdjur ökar, ökar även an-

talet rovfåglar. Grov död ved har stor betydelse för många vedlevande insekter, 60 procent av 

skalbaggsarter föredrar grov ved (Naturvårdsverket 2006). Sällsynta och hotade vedlevande 

mossor föredrar grov död ved. Skapade högstubbar i solexponerade avverkningsområden kan 

hysa en rik flora av lavar. Dessa kan även utgöra habitat för rödlistade vedsvampar och vedin-

sekter. 

Studier visar att antalet stora lövträd minskar i intensivt brukade boreala skogar, vilket di-

rekt medför minskat antal skalbaggar och trädsvampar (Kolström & Lumatjärvi 1999). I fuk-

tig granskog är det naturligt att lövträd upptar 10 procent av beståndet. Där det tidigare har 

varit blandskogar av gran och lövträd är det viktigt för den biologiska mångfalden att lövträ-

den tar upp större del av trädbestånden. Även i torra tallskogar gynnas den biologiska mång-

falden av en större andel lövträd. Stora björkar klarar naturligt av skogsbränder, dessa bör 

därmed även lämnas vid avverkningar. Det är även bra att lämna asp, sälg och andra lövträd, 

eftersom att dessa utgör habitat för specialiserade insekter. Lövträd dominerar i successions-

stadiet då skott från björk och sälg växer upp först efter en avverkning från rötterna. När barr-

träden växt sig höga dör lövträden i brist på solljus och blir habitat för specialiserade lavar 

och evertebrater.  

För mångfalden är det även viktigt med en bred åldersfördelning bland träden i skogen. I 

torra tallskogar är det bra att lämna fröträd. Naturligt utsätts dessa skogar för bränder som 

lämnar stora träd med tjock bark. I fuktiga granskogar förekommer dock inte bränder naturligt 

vilket gör arterna där mer känsliga för stora störningar. Därmed bör så många träd som möj-

ligt lämnas i fuktiga granskogar, eller så bör så stora områden som möjligt i alla fall lämnas 

orörda. Studier visar exempelvis att minst 10-15% av den ursprungliga trädtätheten bör behål-

las efter kalavverkning för att främja skogslevande fåglar (Söderström 2008).  Detta skulle 

göra det möjligt för arterna att sedan spridas därifrån när nya granar växer upp på gamla av-

verkningar. 

Drygt 24 procent av de rödlistade arterna förekommer i kantzoner mot vattenmiljöer. 

(Naturvårdsverket 2002). Avverkningar kring skogsvattendrag har sedan länge pekats ut för 

att påtagligt kunna störa känsligt ekosystem (Fiskeriverket 2001). Träden kring sötvattendrag 

utgör en hel mängd viktiga funktioner för ekosystemen i skogarnas sötvattendrag. Dessa 

skyddar vattenmiljön mot extrema temperaturer, minskar vattenföringsamplituden, stabiliserar 

marken, minskar tillförseln av sediment och närsalter, fungerar som flygkorridor för fladder-

möss och spridningsväg för flera däggdjur, samt svarar för primärproduktionen i små vatten-
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drag. Nytt förslag från Skogsstyrelsen är att körfria zoner inom 20 meter från sötvattendrag 

bör skapas vid avverkningar. Detta eftersom att tunga skogsbruksfordon plattar ihop skogs-

marken och tränger undan sediment och vatten som innan hölls kvar under skogstäcket. Detta 

läckage medför en allvarlig frisläppning av näringsämnen och har även visat medföra att se-

dimenterade tungmetaller kommer ut i sötvattendragen (Naturvårdsverket 2007). Skogsstyrel-

sen anser att ingen påtaglig hänsyn hittills har tagits till sötvattenmiljöer i skogsbruket och 

föreslår hårdare regler i Skogsskyddslagen. I en publicerad kommentar till Skogsstyrelsens 

fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar från ArtDatabanken står det att 

kantzoner kring vattendrag har generellt höga naturvärden, och att ett krav på 20 meter 

skyddszon kommer ha positiv effekt på såväl terrestra som limniska naturvärden, även på 

landskapsnivån då spridningskorridorer kan skapas (ArtDatabanken 2010). 

Grov död ved i olika nedbrytningsfaser, en bestående heterogen åldersfördelning och art-

fördelning bland träden och skyddade zoner runt sötvattendrag är uppenbart viktiga inslag i 

den Boreala skogen. I fall dessa naturvårdshänsynstaganden blev allmänna och tydligt defini-

erade brukmetoder skulle den biologiska mångfalden definitivt gynnas i Sveriges boreala sko-

gar. Resultat visar att den boreala skogen skulle kunna utvecklas till att bli mer naturlik, ge-

nom att skogsbruket framgångsrikt skulle kunna imitera naturskogens processer och upp-

byggnad. Genom att använda sig av selektiv avverkning som garanterar trädens kontinuitet, 

skogens naturliga föryngring, och genom att lämna delar av bestånden helt orörda. Att öka 

produktionen av död ved är också nödvändigt, samt genom att bevara alla stora och gamla 

träd. 

Studier tyder på att ett aktivt återskapande av "naturliga" skogar har potential att med 

skogsreservat som komplement, rädda skogens biologiska mångfald (Ohlson & Tryterud 

1999). Det största problemet som uppstår vid anpassande av skogsbruksmetoder efter  natur-

liga processer och strukturer är bristen på kunskap om skogens  historiska tillstånd (Axelsson 

& Östlund 2001). Historiska data är nödvändiga för att förvaltningar skogsekosystemens resi-

liens. Experimenterande och övervakning i ett lämpligt storlek och skala behövs för att testa 

effekten nya bruksmetoder ämnade att bevara skogens resiliens. Om dessa metoder utvecklas  

med hjälp av forskare och  i samarbete mellan näringsliv och privata markägare, kan skogens 

biologiska mångfalden skyddas och kanske till och med återställas (Spence 2001).  

För att detta ska bli möjligt krävs gemensamma lagar. Åttio procent av Sveriges produk-

tiva skogsmarker är certifierad, men varken Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket anser att 

den biologiska mångfalden är skyddad. Kriterierna hos FSC och PEFC är inte tillräckliga för 
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att skapa resiliens i de boreala skogsekosystemen. Kriterierna måste gälla alla, inte bara dem 

som har resurser nog att skaffa certifiering. Det kommer alltid att vara nödvändigt för mertalet 

av skogsmarkerna att användas både för produktion och bevarandet av biologisk mångfald 

(Bengtsson 2000). Vissa smärre delar av skogsmarkerna kan eventuellt användas till högin-

tensivt skogsbruk. Men det är omöjligt att endast dela upp skogarna i reservat och områden 

för intensitet skogsbruk och samtidigt behålla ens en fraktion av den biologiska mångfalden. 

Att certifieras är att få en konkurrenskraftig stämpel på marknaden. Bolagen behöver en-

dast uppfylla kraven i princip, inte för att uppnå något större mål – som att skydda biologisk 

mångfald och skogens resiliens. Skogsstyrelsen har hittat sex fall där Sveaskog avverkat i 

utsedda nyckelbiotoper (Ekot fredag 13 maj 2011). Sveaskog har kalavverkat 90 procent av 

en nyckelbiotop i Norrbotten på 50 hektar, vilket motsvarar 100 fotbollsplaner. Fyra andra 

nyckelbiotoper har avverkats till mellan 20-50 procent, en har naggats i kanten. De, av Skogs-

styrelsen utmärkta, nyckelbiotoperna innehar de högsta bevarandevärdena i det svenska 

bruksskogslandskapet (Ericsson et al 2005). Skogsbolagens naturvårdsansvariga satt som 

nämnt ovan med enorma områden att ansvara för. Miljöchefen på Sveaskog kände själv inte 

till detta, men bad om ursäkt och påpekade att dessa skett av misstag (Ekot fredag 13 maj 

2011). Sveaskog är ännu certifierad enligt FSC. Hur kan sådana ”misstag” inträffa? Är det för 

många inblandade i avverkningarna? 

Det måste finnas ordentlig uppföljning och riktiga vinster för dem som värnar om sko-

gens resiliens och därmed dess hållbarhet över längre tidsrymder. Även om det är dyrare att 

endast selektivt avverka träd i den boreala bruksskogen, kan de miljömedvetna i dagens 

marknad vända denna trend, eftersom att selektiv avverkning har potential att bevara och åter-

ställa den biologiska mångfalden i skogarna (Ohlson & Tryterud 1999). Ty detta inte är möj-

ligt i traditionellt skogsbruk.  

Det bör skapas fler organisationer, myndigheter eller annan styrande/förvaltande enhet 

som också ansvarar för skogens resiliens på landskapsnivå – fler än skogsstyrelsen, något som 

ligger närmre skogsägarna, som inte bara är löst sammanknutna kriterier som skall uppfyllas. 

Det måste finnas en vision som är långsiktigt och som alla skogsägare är redo att vara över-

rens om! 
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7 Slutsats 

Kriterierna för hur många träd som bör lämnas och hur många högstubbar som bör skapas per 

avverkad hektar är 10 (träd) och 3 (stubbar) hos FSC, samt 10 och 10 hos PEFC. Alla under-

sökta avverkningar uppfyllde kvoten 10 träd per hektar. Alla avverkningar certifierade enligt 

FSC uppfyllde kravet på 3 skapade högstubbar per hektar, men avverkningarna certifierade 

enligt PEFC uppfyllde inte det mer ambitiösa kravet på 10 skapade högstubbar per avverkad 

hektar. Skogsvårdslagen finns inga krav på hur många träd som bör sparas eller hur många 

högstubbar som bör skapas per avverkad hektar. Ingenstans fanns ett krav på hur mycket löv-

träd som bör sparas vid avverkningar, eller hur stora skyddszoner runt sötvattendrag som bör 

skapas. Skogsstyrelsen jobbar istället utifrån skogsbrukares skyldighet att skicka in en anmä-

lan innan en avverkning inleds. Skogstyrelsen styr istället storleken på naturvårdshänsynsta-

gandet enskilt utifrån dessa. Skogsstyrelsen och certifieringssystemen rådger skogsbrukare att 

alltid lämna skyddszoner runt sötvattendrag – dock var skyddszonerna väldigt bristfälliga i så 

gott som alla undersökta avverkningar. 

Kvaliteten på de lämnade träden, lövträden, skyddszonerna och antalet högstubbar skildes 

enormt mellan de olika avverkningarna. I denna undersökning fanns dock inget som särskiljde 

föryngringsavverkningar utförda av bolag från privata, eller certifierade från ocertifierade 

eller certierade enligt FSC från certifierade enligt PEFC. 

De naturvårdsansvariga från de två skogsbolagen certifierade med var sitt certifieringssy-

stem ansåg båda två att det var viktigt att lämna träd, lövträd, skapa högstubbar och skydds-

zoner kring vattendrag vid föryngringsavverkningar. Den privata skogsägaren svarade väldigt 

engagerat på enkäten och ansåg även att det var viktigt att lämna träd, lövträd och att skapa 

högstubbar. Dock ansåg denne inte att det var viktigt att lämna skyddszoner kring vattendrag 

vid föryngringsavverkningar.  

Alla avverkningar innebär en störning för skogsekosystemen. Det är avgörande för den 

boreala skogens biologiska mångfald att dessa utförs på ett korrekt sätt. Det är många inblan-

dade i avverkningar och de naturvårdsansvariga i stora skogsbolag har inte alltid full koll. 

Naturvårdshänsynstagandet och arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och den bo-

reala skogens resiliens måste ske på ett mer samordnat och strategiskt sätt än idag. Det måste 
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finnas gemensamma kriterier och strategier över mycket stora skogsarealer för att arter skall 

kunna spridas och överleva skogsbruket, speciellt i och med kommande klimatförändringar. 
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8.1 Bilder 

Figur 1 Google Earth, hämtad 2010-10-05, Viss modifikation för att framhäva kritisk inofor-

mation. 

Figur 2 – 8 Bilder tagna i Fält som en del av uppsatsarbetet, samtliga tagna hösten 2008. 

Figur 9 – 12 Grafer framtagna med hjälp av R. 

 

 

 


