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Sammanfattning
Syftet med denna litteraturstudie är att ge en bild av det svenska skogsbruket och dess
påverkan på den biologiska mångfalden. Idag är det trakthyggesbruket som mest påverkar
den biologiska mångfalden i Sverige och har lett till att många skogslevande arter idag är
hotade och rödlistade. I denna studie har vi tittat på hur en produktionsskog skiljer sig
från en naturskog när det gäller trädsammansättning, förekomst av död ved,
fragmentering, skogskontinuitet och störning i form av brand. Vi har tittat på hur
organismgrupperna svampar, lavar, mossor, kärlväxter, insekter, fåglar och däggdjur
påverkas av skogsbruket. I denna studie ger vi även ett förslag på hur lärare, genom en
exkursion, kan lära ut om biologisk mångfald i skolan.
Nyckelord: Skogsbruk, biologisk mångfald, trakthyggesbruk, kalhygge, blädning,
störningar, brand, död ved, gammal skog, rödlistade arter, svampar, lavar, mossor,
kärlväxter, insekter, fåglar, däggdjur, levande skogar, lagstiftning, exkursion, fältstudie
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1. Inledning
Det europeiska tajgabältet är ett av de största skogsbältena i världen och Sveriges boreala
skog är en del av detta (Engelmark, 1999). Sveriges yta täcks idag ungefär av 56 % skog.
Detta motsvarar 23 miljoner hektar av Sveriges yta på 41 miljoner hektar. Sverige är i
och med detta ett av de länder i världen som är rikast på skog sett till areal skog per
invånare (Skogsstyrelsen, u.å-a). Den skandinaviska skogsindustrin är en av de mest
effektiva och mekaniserade i världen. I Sverige är trakthuggning den vanligaste
avverkningsmetoden inom skogsbruket (Esseen, Ehnström, Ericson & Sjöberg, 1997).
Vid trakthyggesbruk avverkas, vid samma tillfälle, alla träd i ett skogsområde med
ungefär lika gamla träd (Nationalencyklopedin, 2015g). 239 000 hektar skog trakthöggs
år 2013 (Joshi & Eriksson, 2014), vilket motsvarar ungefär 1 % av Sveriges skog.
I Sverige är ungefär 5 % av alla djur, växter och svampar så pass hotade att de riskerar att
dö ut. Många av dessa arter har fått sina livsmiljöer förstörda eller förändrade som en
följd av skogsbrukets modernisering (Naturvårdsverket, 2015h). Brister i visad
miljöhänsyn vid avverkningar har lett till att ungefär 10 % av de skogslevande arterna är
rödlistade idag (Artdatabanken, 2015b).
Syftet med denna litteraturstudie är att ge en överblick över det svenska skogsbruket och
dess påverkan på den biologiska mångfalden. Vi vill också ge ett förslag på hur lärare kan
undervisa om biologisk mångfald i skolan. Vi har inriktat oss på följande frågor:
•   Vilka för den biologiska mångfalden viktiga skillnader finns mellan en

produktionsskog och en naturskog?
•   Hur kan lärare använda sig av skogen i undervisningen för att lära ut om biologisk

mångfald?
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2. Metod
I denna litteraturstudie har vi använt oss av rapporter, artiklar och böcker för att hitta
relevant fakta. Litteraturen har vi fått fram genom att använda Linköpings universitets
sökfunktion Unisearch, som söker efter böcker och artiklar i flertalet databaser. Vi har
också använt oss av sökfunktionen Google Scholar som är skapad för att hitta
vetenskaplig litteratur. I bägge verktygen kan avancerade sökningar göras där man själv
bestämmer sökord, typ av källa, utgivningsår, författare med mera. På Unisearch kan
peer-reviewed även kryssas i som alternativ, så att bara vetenskapligt granskade artiklar
visas. I vårt förslag på hur en exkursion skulle kunna genomföras har vi använt oss av
läroplanen för gymnasiet och relevanta studier.

Sökord vi har använt oss av är bland andra: boreal forest, bio-diversity, forestry, forest
managment, clear-cut, forest, fire, storm, deadwood, Sweden, Northern Europe,
deciduous forest, taiga, field trips, school, education.

3. Det svenska skogsbrukets historia
Den äldsta skriftliga definitionen av skogsbruk är från år 1238, då Kung Erik Eriksson
(Erik den läspe och halte) gav munkarna rätt att bruka Flataskogen. Deras rättigheter
gällde då mulbete, svinuppfödning, bitäkt, jakt och vedhygge (Holmberg, 2005). Det var
först under 1800-talet som skogen började brukas mer intensivt. Då bestod nästan all skog
av naturskog, medan det idag finns mindre än 1 % naturskog kvar (Linder & Östlund,
1998). Under mitten av 1800-talet upplevde Sverige en “sågverksboom” då många nya
ångsågverk byggdes. Under 1870-talet exporterade Sverige mest sågat virke i världen
(Nordberg, Angelstam, Elbakidze & Axelsson, 2013). Fram till 1920-talet användes
framförallt metoder som innefattade naturlig föryngring och blädning. År 1921 började
jägmästare Joel Wretlind använda sig av “de stora hyggenas taktik” som innebar att man
efter avverkningen brände marken och lämnade kvar vissa träd för att de skulle kunna
sprida sina frön (Holmberg, 2005).
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År 1950 beslutades att skogsbruket i norr skulle moderniseras, nu var blädningens tid
över. I början av 1950-talet gick det åt 1,4 dagsverke för att avverka en kubikmeter virke,
vilket skulle effektiviseras med 5,5 % per år fram till 1990-talet. År 1990 gav ett
dagsverke istället hela 11,5 kubikmeter ved. Det året arbetade 25 000 personer inom
skogsbruket, vilket kan jämföras med de nästan 350 000 människor som under krigsåren
arbetade i den svenska skogen. Det som markant effektiviserade jordbruket var alla
skogsbruksmaskiner som kom ut på marknaden under denna period. Hästarna ersattes
med traktorer - år 1963 stod hästen för 80 % av terrängtransporten i skogen, åtta år senare
stod de endast för 4 %. På 1950-talet kom enmannamotorsågen och tillbehör som gjorde
att jordbrukstraktorn kunde fungera som en skogsbrukmaskin, ut på marknaden. På 1960talet kom Brunnet Processorn som kapar och kvistar samtidigt. År 1965 hyggesplöjdes
Sveriges första kalhygge (Holmberg, 2005). Skogsbrukets upptrappning ledde till en
hyggesdebatt som bland annat uppmärksammade avsaknaden av naturhänsyn (Dahlberg,
2011). Under 1970-talet tillsattes en kalhyggesutredning och skogsbrukets metoder
granskades av Fältbiologerna. DDT totalförbjöds och det beslutades att hänsyn måste
visas vid skogsgödsling (Holmberg, 2005). Sedan 2006 har intresset för gödsling ökat
igen, men sorterna som används och hur de sprids är dock inte lika stereotypt och
storskaligt som under 1970-talet (Lindkvist et al, 2012).

Efter 1970-talet kom ökade krav för anläggning av ny skog och skyldighet för att röja ung
skog, avverka gammal skog och ersätta gles skog. Skärpta regler för insektsbekämpning
och hänsynsregler för exempelvis hyggen och sanktioner för naturvårdsöverträdelser
infördes. Försurade skogar upptäcktes under denna tid vilket ledde till att kalkning
påbörjades. Herbicider totalförbjöds under 1980-talet både på mark- och flygnivå och
först 1994 infördes totalförbjud mot hyggesplöjning (Holmberg, 2005).
1996 bildades en arbetsgrupp för att ta fram en svensk skogsbruksstandard enligt FSC
(Forest Stewardship Council, u.å-b). År 1999 fattade riksdagen beslut om ett antal
miljökvalitetsmål för att ge en tydlig struktur för miljöarbetet i Sverige. Dessa var
grunden till det vi idag kallar miljömålssystemet (Miljödepartementet, 2012).
Miljömålssystemet består bland annat av 16 miljökvalitetsmål, ett av dessa heter Levande
skogar och lyder: "Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas
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samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala
värden värnas" (Skogsstyrelsen, u.å-b) (mer om detta kan läsas i avsnittet Politiska mål).

4. Naturskogar och skyddade områden
Sveriges yta täcks idag ungefär av 56 % skog (Skogsstyrelsen, u.å-a). De vanligaste
trädslagen i Sverige är gran, Picea abies, som står för 42 %, tall, Pinus sylvestis, som står
för 39 % och björk, Betula spp., som står för 12 % (Skogsstyrelsen, u.å-e). Figur 1 visar
Sveriges vegetationsregioner. Större delen av den svenska västkusten och Skåne tillhör
den södra lövskogsregionen som är den norra delen av den nemorala zonen och består
nästan bara av löv- och ädellövträd. Skogarna som breder ut sig från norra Skåne till
norrlandsgränsen tillhör den södra barrskogsregionen, den boreo-nemorala zonen. Denna
skog domineras främst av barrträd men ädellövträd förekommer också. Den norra
barrskogsregionen, den boreala zonen eller tajgan, sträcker sig från norrlandsgränsen till
fjällen där fjällbjörksregionen tar över (Nationalencyklopedin, 2015i).
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Figur 1. Sveriges vegetationsregioner (Lundmark, 1986, s. 20).

Den största delen av all skog vi har i Sverige tillhör den norra barrskogsregionen och är
alltså boreal skog. Det som skiljer boreal skog från andra skogsbiotoper är: lägre
biodiversitet, stor säsongsvariation, långa sommardagar, kort växtperiod, låga
temperaturer och att permafrost kan förekomma (Engelmark, 1999). För biodiversiteten i
boreal naturskog är det fem faktorer som är särskilt viktiga (Esseen et al., 1997). Dessa
är:
1) störning i form av brand,
2) lövträd,
3) störning i form av luckor i skogstäcket,
4) lång skogskontinuitet och
5) liggande grov död ved.
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4.1 Strukturer i en naturskog
En naturskog är en naturligt föryngrad skog som inte påverkats av skogsbruksåtgärder
(Skogsstyrelsen, u.å-d). Gradvis, framförallt under de senaste 150 åren, har nästan all
skogsmark i Sverige övergått från naturskog till produktionsskog (Dahlberg, 2011). Idag är
endast 1 % av Sveriges skog naturskog (Linder & Östlund, 1998). I naturskogar finns ofta
höga naturvärden. En skog med höga naturvärden har ofta ett eller flera av följande
kännetäcken (Naturvårdsverket, 2015g):
•   Stor variation i ålder och storlek på träden
•   Stor variation av trädslag och inslag av asp, Populus tremula, sälg, Salix spp. och
ädellövträd
•   Gamla och döda träd
•   Gläntor som släpper ned ljus
•   Spår av brand

4.2 Skyddade skogar
Vissa skogar värdefulla för den biologiska mångfalden är skyddade som nationalparker,
naturreservat, biotopskyddsområden, naturvårdsavtal eller nyckelbiotoper (Dahlberg,
2011). Idag är naturreservat det vanligaste sättet att skydda skog i Sverige; dock är det
lite skog som har skydd sett till den totala mängden (Esseen et al., 1997). Endast 1,5 %
av all skog i Sverige nedanför de fjällnära regionerna är idag skyddad på något sätt. I ett
naturreservat brukar det inte vara tillåtet att avverka träd, men träd kan fällas för att
skötseln kräver det. Alla naturreservat måste ha en skötselplan. Skötsel kan innefatta:
slåtter, bete, selektiv avverkning av träd och naturvårdsbränning (Arby, 2010).
Till följd av den nya miljövårdspolitiken år 2001 har det blivit lättare att skydda områden,
då höjda anslag numera finns. Dessa anslag varierar dock beroende på vilka politiska
prioriteringar som finns. Miljöbalken från 1998 hjälpte till att stärka naturreservatens
ställning. Idag får både kommuner och länsstyrelser skapa naturreservat. Sverige skrev
under Konventionen om biologisk mångfald på miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992.
Den skapades för att försöka hejda förlusten av naturmiljöer och arter (Arby, 2010). Det
finns fem olika skäl för att bilda ett naturreservat (Arby, 2010), dessa är:
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•   Bevara biologisk mångfald
•   Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
•   Tillgodose behov av områden för friluftsliv
•   Skydda, återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer
•   Skydda, återställa och nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter (Arby, 2010).

Om utvecklingen fortsätter som den hittills gjort kommer detta innebära att endast 5 %
av skogarna är skyddade och att resterade 95 % är produktionsskogar (Larsson et al,
2011).

5. Produktionsskogar och skogsbruk
Innan den mänskliga påverkan på skogen började täckte cirka sex miljarder hektar skog
jordens landyta - idag är endast 3,3 miljarder hektar av skogstäcket kvar. Detta motsvarar
cirka 25 % av landytan (Naturskyddsföreningen, 2011). I Fennoskandia, som består av
den Skandinaviska halvön, Finland, Ryska Karelen och Kolahalvön, är den dominerande
skogstypen boreal barrskog. Den totala skogsarealen i Fennoskandia består av mer än 50
miljoner hektar. Norge har 13 % av denna skog, Finland 40 % och Sverige 47 %.
Skogsbruket är utbrett och nästan all skog används till pappersmassa och timmer. Den
skandinaviska skogsindustrin är en av de mest effektiva och mekaniserade i världen
(Esseen et al., 1997). Sveriges yta täcks idag ungefär till 56 % av skog. Detta motsvarar
23 miljoner hektar av Sveriges yta på 41 miljoner hektar. Sverige är i och med detta ett
av de länder i världen som är rikast på skog sett till areal skog per invånare
(Skogsstyrelsen, u.å-a).

5.1 Produktionsskogar
55 % av jordens alla skogar är idag produktionsskogar (Gustafsson et al, 2012). Gradvis,
framförallt under de senaste 150 åren, har nästan all skogsmark i Sverige övergått från
naturskog till produktionsskog (Dahlberg, 2011). Idag är 99 % av Sveriges skog
produktionsskog (Linder & Östlund, 1998). På en produktiv skogsmark i Sverige
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avverkas årligen mer än en kubikmeter ved per hektar. Avverkning kan bland annat leda
till habitatförlust, exempelvis att gamla träd försvinner och habitatförändring som
exempelvis förändring av skogens struktur eller omloppstid (Esseen et al., 1997). Idag är
produktionspotentialen och det ekonomiska utfallet till fördel för trakthyggesbruket i
jämförelse med hyggesfritt skogsbruk (Skogsstyrelsen, u.å-c).

5.2 Olika typer av skogsbruksmetoder
5.2.1 Trakthyggesbruk
Trakthyggesbruk har varit den dominerande skogsbruksmetoden sedan 1950-talet och är
det än idag (Albrektsson, Elfving, Lundqvist & Valinger, 2012). Det är ett skötselsystem
för enskiktad skog. Trakthyggesbrukets första fas kallas föryngringsfasen. Under denna
fas ersätts beståndet som avverkats av ett nytt bestånd. Detta sker oftast genom plantering,
men naturlig föryngring med hjälp av fröträd förekommer också. Under föryngringsfasen
blottläggs mineraljorden på en del av föryngringsytan, vilket kallas för markberedning.
Syftet med detta är att öka överlevnaden hos plantorna, höja tillväxten samt vid naturlig
föryngring öka antalet fröplantor. Markvegetationen runt plantorna tas bort vilket gör att
konkurrensen från markvegetationen minskar (Albrektsson et al., 2012). Under
föryngringsfasen användes förr hyggesplöjning, men detta är helt förbjudet idag (SFS
1979:429). Den andra fasen kallas ungskogsfasen, tiden från det att plantorna når över
brösthöjd (1,3 meter) till dess att de passerar sju meters medelhöjd. Under denna fas sker
röjning av skogen. Syftet med röjningen är att reglera trädsammansättningen och att
koncentrera tillväxten till färre träd. Den tredje fasen kallas gallringsfasen och syftet är,
återigen, att koncentrera tillväxten av färre träd. Målet är att skapa ett bestånd där träden
är någorlunda jämnt fördelade över arealen utan luckor och ge de kvarvarande träden
potential att växa så mycket som möjligt. Den fjärde och sista fasen kallas
slutavverkningsfasen. Under denna fas avverkas beståndet. Sedan 1950-talet har
kalhuggning varit det helt dominerande sättet att slutavverka svenska skogar.
Kalhuggning innebär att man avverkar alla träd i beståndet vid samma tillfälle
(Albrektsson et al., 2012).
En skogs omloppstid är ungefär 80 år i Götaland och 120 år i Norrland. Skogen i Norrland
har påverkats mycket av kalhyggen och domineras av stora områden med monokulturer
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- skog med träd som har samma ålder och tillhör samma art. Under 1950-talet användes
ofta brand som ett moment inom trakthyggesbruket, då ungefär 50 000 hektar eldades
årligen. Idag eldas endast några hundra hektar årligen då marken istället bereds av
maskiner (Esseen et al., 1997).
År 2013 kalavverkades 239 000 hektar skog i Sverige (Joshi & Eriksson, 2014), vilket
motsvarar ungefär 1 % av all skog. Figur 2 visar den årliga tillväxten av skog och
avverkningen från 1950-talet och framåt. Skogsstyrelsen (2011) nämner att 30 % av alla
kalavverkningar ej uppnår lagkravet för miljöhänsyn. Sedan 1950-talet har 60 % av all
skog i Sverige kalavverkats och omvandlats till produktionsskog. Om utvecklingen
fortsätter som den gör idag kommer all äldre skog i Sverige som inte är skyddad, att
avverkas inom 20 år (Larsson et al, 2011).

Figur 2. Årlig avverkning och tillväxt av skog i Sverige (Joshi & Eriksson, 2014, s. 158).

5.2.2 Hyggesfritt skogsbruk
Skogsbruk som inte är trakthyggesbruk kallas hyggesfritt skogsbruk (Skogsstyrelsen, u.åc). Vid hyggesfritt skogsbruk låter man skogsmarken vara kontinuerligt beskogad genom
olika former av selektiv avverkning (Rosell et al., 2010). Vid hyggesfritt skogsbruk har
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bland annat marksvampar, hänglavar, mossor, skogsfåglar och vanligt blåbärsris större
möjlighet att finnas kvar än vid trakthyggesbruk. Markberedning, plantering och röjning
är åtgärder som normalt inte behövs (Skogsstyrelsen, u.å-c).
I Skogsstyrelsens rapport Kontinuitetsskogar och hyggesfritt skogsbruk (Dahlberg, 2011)
definieras en kontinuitetsskog som en “skog som innehåller naturvärdesarter vars
förekomst förklaras av att det under lång tid funnits lämpliga skogsmiljöer och substrat i
just denna skog eller i dess närhet”. Med naturvärdesarter menas rödlistade arter och
signalarter. Skogsstyrelsen använder sig av signalarter för att hitta skogar med höga
naturvärden (Nationalencyklopedin, 2015f). Det kan finnas skäl att se skogsmark som
ännu inte kalavverkats som kontinuitetsskog eftersom den stora skillnaden i förekomst av
naturvärden är just mellan skog som kalavverkats och inte kalavverkats. Som
brukningsmetod är hyggesfritt skogsbruk idag mycket ovanlig. Idag är det endast fyra
miljoner hektar av Sveriges produktionsskog som ännu inte varit kalavverkad (Dahlberg,
2011). Som brukningsmetod är hyggesfritt skogsbruk idag dock fortfarande mycket
ovanlig.

5.2.2.1 Blädning
Blädning är den vanligaste formen av hyggesfritt skogsbruk. Denna skogsbruksmetod
innebär att det bara är enskilda träd eller grupper av träd som avverkas. Oftast är det de
grövsta träden som huggs ner. Genom att hugga ner vissa träd kan naturlig återväxt ske i
de luckor som bildas (Nationalencyklopedin, 2015b). Vid blädning eftersträvar man att
skapa eller behålla en flerskiktad struktur, alltså en skog med träd av alla storlekar.
Blädning fungerar bättre när skogen domineras av arter som föredrar skugga, exempelvis
gran eller bok, Fagus sylvatica. Avverkningen sker med jämna mellanrum vart 10:e till
30:e år. Till skillnad från trakthyggesbruk blir resultatet att marken alltid är trädbevuxen
(Skogsstyrelsen, u.å-c). Genom blädning kan trakthyggesbruk undvikas, vilket
underlättar skötseln av bland annat skog i branter (Nationalencyklopedin, 2015b).
Blädning lämnar ett intakt men tunnare lager av träd vilket bevarar skogens ursprungliga
skick och gör mindre påverkan på skogens organismer än ett trakthyggesbruk (Atlegrim,
Sjöberg & Ball, 1997). Nackdelar med blädning är att skuggtåliga träd måste användas
för att inte få ojämna och luckiga bestånd med minskad tillväxt. Ur en ekonomisk
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synvinkel ger blädning i många fall ett sämre ekonomiskt resultat än trakthyggesbruk. Ett
bestånd där trakthyggesbruk används blir mer lättskött och är mer produktivt än ett
blädningsbruk (Nationalencyklopedin, 2015b). Produktionen av stamved under optimala
produktionsförhållanden blir 10-20 % lägre vid blädningsbruk i jämförelse med
trakthyggesbruk (Albrektsson et al., 2012).

6. Jämförelse mellan naturskog och
produktionsskog med avseende på biologisk
mångfald
6.1 Störningar - viktiga processer
För en hög biodiversitet är det viktigt med naturliga störningar. Brand är den naturliga
störning som har störst påverkan på den boreala skogen. Andra störningar som kan
påverka är stormar, laviner, jordskred, erosioner (Esseen et al., 1997), insektsutbrott
(Ecke,

Magnusson

&

Hörnfeldt,

2013),

översvämningar,

herbivori

och

klimatförändringar (Engelmark, 1999). Naturliga störningar leder till strukturell och
funktionell diversitet i skogen (Esseen et al., 1997). Med funktionell diversitet menas en
diversitet av komponenter som påverkar ekosystemens dynamik, stabilitet, produktivitet,
näringsbalans och andra aspekter av hur ekosystem fungerar (Tilman, 2001). För en hög
biodiversitet bör störningarna vara av olika slag, storlek, frekvens och intensitet (Esseen
et al., 1997).
Engelmark (1991) skriver att man kan dela in störningar i stora eller små beroende på hur
många träd som dör. En stor störning dödar i stort sätt alla träd i och över buskskiktet,
medan en liten störning låter grupper av träd överleva. En stor störning kan exempelvis
vara en brand, en storm eller en kalavverkning. En liten störning kan exempelvis vara en
mindre brand, ett insektsutbrott eller när enstaka träd huggs ner (Engelmark, 1999). På
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lokal nivå inom mikrohabitat, kan småskaliga störningar också påverka biodiversiteten
(Esseen et al., 1997).
En ekologisk succession är en förändring i ett ekosystem som leder till att nya växt- och
djursamhällen uppkommer eller ersätts (Nationalencyklopedin, 2015e).
Hansen, Spies, Swanson och Ohmann (1991) beskriver i sin artikel hur den ekologiska
successionen i en naturskog uppkommer. De har tittat på naturskogar i USA. Ofta börjar
den ekologiska successionen med en stor störning, exempelvis en brand. Under den första
fasen, som äger rum under de 20 första åren, sker tillväxt av framförallt örtväxter och
buskar. Senare tillkommer skuggtåligare barrträd som bildar den unga skogsfasen, som
pågår mellan 20 till 80 års ålder. Nästa fas kallar de för den mogna skogsfasen, där träden
är mellan 80 till 200 år gamla. Under denna fas är den årliga tillväxten maximal. Nästa
fas är den gamla skogsfasen, med träd som är över 200 år gamla (Hansen et al., 1991).
Detta betyder att skogarna i Norrland är långt ifrån att nå den gamla skogsfasen och att
skogarna i Götaland knappt når den mogna skogsfasen.

6.1.1 Brand
Brandfrekvensen kan variera kraftigt mellan olika regioner och inom samma område.
Variationen gör att branden skapar ett slags mosaiklandskap av skogsområden som
kommit olika långt i den ekologiska successionen. Viktiga faktorer som påverkar
brandfrekvensen är trädsammansättning, beståndets struktur, markförhållande, klimat,
områdets utsatthet och dess topografi. Den vanligaste orsaken till bränder som inte
orsakas av människan är blixtnedslag (Esseen et al., 1997). Det är framförallt mark- och
fältskiktet som brinner vid en skogsbrand, många träd överlever ofta. Tallar överlever
bränder lättare än andra trädslag tack vare sin höga krona och tjocka bark
(Naturvårdsverket, 2015i).

Hur växtligheten kommer att se ut efter en skogsbrand beror på brandens intensitet och
bränningsdjup, samt om livskraftiga frön eller rötter överlevt branden. Frön från
exempelvis hallon, Rubus idaeus, ljung, Calluna vulgaris, och vissa brandspecialiserade
nävor får goda förutsättningar att gro efter en skogsbrand. Om endast mineraljorden under
humuslagret finns kvar kommer vindspridande arter att dominera till en början. Mjölkört,
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Chamerion angustifolium, tall, björk och björnmossa, Polytrichum commune, är exempel
på arter som ofta etablerar sig snabbt efter en brand (Naturvårdsverket, 2015i). Efter en
brand brukar lövträd vara pionjärsträd och dominera under de första stegen av den
efterföljande ekologiska successionen. Om brandfrekvensen är hög kan detta innebära att
barrträden aldrig riktigt hinner etablera sig. I Sverige är brandfrekvensen störst i de södra
delarna av den norra barrskogsregionen och där kan vi se att skogsbeståndet framförallt
består av lövträd som björk och asp. Där har det i genomsnitt brunnit i intervall om 30 år,
vilket har lett till att lövträden dominerar över barrträden (Esseen et al., 1997).
Tittar vi på barrträden har tallskogar brunnit oftare än granskogar, med två gånger per
århundrade mot granens en gång per århundrade (Esseen et al., 1997). Skogar som brinner
sällan eller aldrig har oftast gran som dominerande trädslag (Engelmark, 1999). De skogar
som inte uppvisar några som helst tecken på brand ligger ofta nära strömmar, våtmarker
eller vid bergsbranter med norrläge (Esseen et al., 1997).

Figur 3. Antal procent skog som brunnit årligen från år 1551 till 1975, vid
Vindelälvsdalen i Sverige (Esseen et al., 1997, s. 22).
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Vindälvsdalen är en del av Vindelälvsfjället som varit ett naturreservat sedan 1970-talet.
Detta är idag ett av Europas största skyddade områden, med sina 562 772 hektar, varav
en del utgör världens största skyddade fjällbjörkskog. Vindelälvsdalens skogar uppvisar
flera tecken på brandpåverkan (Staafjord, 2012). Under 1900-talet har antal skogsbränder
drastiskt minskat, som Figur 3 visar. Två generella huvudorsaker finns till detta. Den ena
är att stående döda träd, så kallade torrakor, tas bort - dessa brukar blixten slå ned i. Den
andra är att brandbekämpningen blivit bättre (Esseen et al., 1997). Att stora störningar i
form av brand har bytts ut mot avverkningar, kan vara en av de viktigaste
ekosystemsförändringarna här i Norden. Nästan ingen skog i Norden har längre en
naturlig brandregim, då man i över 100 år har bekämpat bränder. Detta har lett till att
skogsbestånd i de tidiga faserna av ekologiska successionen efter brand blivit mycket
sällsynta (Esseen et al., 1997).

6.1.1.1 Mångfalden efter brand
Skogar som brandhärjats har hög diversitet av arter, mycket tack vare den stora andel död
ved som bildats (Olsson & Jonsson, 2010). Som tidigare nämnts brukar den första tiden
av den ekologiska successionen efter brand domineras av lövträd; dessa lövrika skogar
har visat sig vara en av de artrikaste skogstyperna i Fennoskandia. Kärlväxter har som
högst diversitet under den unga och den mogna fasen i den ekologiska successionen efter
en brand. Artrikedomen av kärlväxter avtar därefter ju äldre skogen blir. Däremot ökar
diversiteten av mossor och lavar ju äldre den brandhärjade skogen blir. Diversiteten av
svampar och insekter ökar också efter brand (Esseen et al., 1997).

Många organismer är på olika sätt mer eller mindre beroende av skogsbränder. Dessa kan
delas in i två huvudgrupper vilka är: 1) Arter som måste ha bränder för att kunna
kolonisera och etablera sig - de är brandberoende och 2) arter som föredrar de miljöer
som uppkommer efter brand - de är brandrelaterade. I den första gruppen ingår några
kärlväxter, svampar, lavar och ryggradslösa djur (Esseen et al., 1997). I Fennoskandia
finns idag ungefär 60 arter som är brandberoende (Engelmark, 1999). Exempel på
kärlväxter som är brandberoende är svedjenäva, Geranium bohemicum, och brandnäva,
Geranium lanuginosum, som måste få sina frön upphettade för att de ska kunna gro. Dessa
två arter förekommer där brandfrekvensen är hög. Det finns brandberoende insektsarter
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som behöver bränd ved för att kunna leva. Många av dessa insekter har utvecklat
egenskaper som gör det möjligt för dem att upptäcka en brand på flera kilometers avstånd.
Många insekter som lever i bark och ved får efter en brand mycket stora tillgångar till
detta, vilket bland annat innebär fler parningsplatser och mer näringsämnen.
Brandrelaterade arter återfinns i nästan alla växt- och djurgrupper (Esseen et al., 1997).

6.2 Trädsammansättning
En blandskog definieras som en skog bestående av mer än en art av träd. De vanligaste
blandskogarna i Sverige är idag de som består av både gran och tall, ibland med inslag av
björk och asp. Den vanligaste formen av skog är dock monokulturer av gran eller tall
(Nationalencyklopedin, 2015d). Förr såg man lövskogar som värdefulla resurser, men
under 1950-talet fram till 1990-talet sågs de istället som ett hot mot skogsbrukets
barrskogar. Under denna tidsperiod gjordes flera åtgärder för att ta bort lövträd ur
produktionsskogarna. Metoder som användes var bland annat brukning av olika
herbicider och ringbarkning (Axelsson, Östlund & Hellberg, 2002). Detta har lett till att
det idag inte finns många gamla lövträd kvar (Linder & Östlund, 1998).
Sedan 1920-talet har dock timmervolymen av lövträd generellt ökat i de norra skogarna,
vars timmervolym idag består till 14 % av lövträd. Dessa skogar finns fläckvis inbäddade
i större tallskogar (Axelsson et al., 2002). Det finns många svampar, lavar, insekter och
fåglar som är direkt beroende av lövsubstrat (Larsson, 2013). Genom att öka antalet gamla
och döda lövträd i boreal skog, kan man öka mångfalden av arter. Skogar som har död
ved av lövträd har nämligen visat sig vara de som har artrikast fauna (Axelsson et al.,
2002). En blandskog med många olika trädarter bidrar till stor variation och därmed också
en större biologisk mångfald (Larsson, 2013).
En blandskog har större motståndskraft mot förändringar och stress än en monokultur
(Nationalencyklopedin, 2015d). I en skog med olika trädslag och olika åldrar är det längre
avstånd mellan träd av samma art. I en skog som består av träd av samma art och samma
ålder, är det större risk att träden samtidigt drabbas av sjukdom eller skadegörare.
Sjukdomar som angriper en viss trädart har lättare att spridas mellan träden om de står
närmare varandra (Larsson, 2013). Insekter kan vara smittobärare eller skadegörare
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(Bengtsson, Witzgall & Hillbur, 2008). Insekter och svampar som är specialiserade på en
viss trädart har lättare att hitta “rätt” träd i en skog som är en monokultur (Larsson, 2013).
Ett exempel på svampangrepp är rotröta av S-form (spruce-form), som angriper granar.
Varje år drabbas 10 % av den avverkningsmogna skogen av rotröta (Skogsstyrelsen, u.åf).
Från år 1950 till 2010 har omfattande stormfällningar blivit vanligare i Europa. Idag
orsakar stormar mer än 50 % av rapporterade skogsskador. Det är än så länge förändringar
i skogens struktur snarare än klimatförändringar som orsakat denna ökning (Seidl,
Schelhaas & Lexer, 2011). Som exempel på detta kan nämnas att det vid kalavverkning
skapas stormkänsliga skogskanter mellan kalhyggen och skogsbestånd (Gardiner et al.,
2010). Vindkänsligheten skiljer sig åt mellan olika trädslag beroende bland annat på
rotstrukturer, vedegenskaper och kronans form. Barrträd är oftast känsligare för vind än
lövträd (Gardiner et al., 2010). Gran är ett av de trädslag som är känsligast för vind, medan
ek och bok är några av de mest vindtåliga trädarterna (Albrecht, Hanewinkel, Kohnle &
Bauhus, 2012).
År 2005 drabbades södra Sverige av stormen Gudrun. Efter denna storm beräknades att
den stormskadade volymen ved till 80 % bestod av gran, 18 % av tall och 2 % av lövträd
(Skogsstyrelsen, 2006). I bestånd som består av flera trädslag hakar trädkronorna i
varandra bättre än i en monokultur och rotsystemen får en mer vertikal riktning (Gardiner
et al., 2010). Trädslag med djupt rotsystem i blandade bestånd kan sänka
grundvattennivån och därmed bidra till ett djupare rotsystem hos de mera vindkänsliga
träden i samma bestånd (Gardiner et al., 2005). Granar som växer med 25-30 % lövträd
löper hälften så stor risk att fällas vid storm som en skog som är en monokultur av gran
(Larsson, 2013). Om det finns ett lägre trädskikt under ett högre trädskikt kan beståndets
stabilitet förbättras. Skogens heterogenitet kan även bidra till att beståndet lättare kan
återhämta sig efter stormskador (Gardiner et al., 2005).
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6.3 Död ved
Död ved är en mycket viktig faktor för många organismer (Fauteux, Imbeau, Drapeau &
Mazerolle, 2012). Avverkning leder till minskad tillgång av död ved, dels för att de
levande träden som skulle kunna bli död ved försvinner, och dels för att maskiner förstör
den döda ved som finns. En del av den döda veden forslas dessutom bort för att användas
som biobränsle och förbränningsved (Larsson, Bjelke, Dahlberg & Sandström, 2011)
Död ved är viktig i ekosystemet då den kan fungera som parningsplats och skydd, eller
ge mat och fuktig miljö för insekter, fåglar och däggdjur. Förmultnande stubbar, grenar
och stockar fungerar alla som substrat för svampar, mossor, lavar och växter (Fauteux et
al., 2012). I Sverige är 39 % av de rödlistade skogslevande arterna beroende av död ved
(Almstedt, de Jong & Kruys, 2005). Ungefär hälften av de svenska, finska och norska
rödlistade skogslevande arterna är beroende av grov död ved (ved som är minst 30 cm i
diameter) (Dahlberg 2011; Fridman & Walheim, 1997). Förekomsten av grov död ved
har varit en viktig faktor för att identifiera nyckelbiotoper och vid inrättandet av
naturreservat (Dahlberg, 2011).
Storlek och tjocklek på veden påverkar artrikedomen då vissa arter föredrar pinnar medan
andra föredrar grova träd. Dock lever flest hotade arter på eller av grov död ved (Almstedt
et al., 2005). I en produktionsskog består nästan all grov död ved av stubbar (Sundberg et
al, 2015). Olika trädslag har olika typer av kemi och struktur på veden. 60 % av alla
vedlevande arter lever på död ved av lövträd. Resterande behöver barrträd eller är
generalister och kan leva både på löv- och barrträd. Det finns arter som är specialiserade
på kvaliteten av den döda veden. Exempel på olika kvaliteter kan vara att veden är
branddödad eller förkolnad, att den döda veden ligger i vatten eller att det är ett hålträd
med mulm i (Almstedt et al., 2005). Död ved som uppkommer efter gallring eller
slutavverkning har andra egenskaper än ved som uppkommer naturligt genom ett
successivt avdöende (Dahlberg, 2011). Hur lång tid det tar för olika vedsubstrat att bildas
påverkar vedkvaliteten och denna tid kallas ibland för leveranstid. En långsamt växande
tall kan exempelvis leva i 600 år innan den dör. Därefter står tallen kvar som torraka några
hundra år och bildar så småningom en låga som kan vara ett lämpligt substrat för svampar
och insekter i ytterligare några hundra år. Leveranstid för en granskog med miljömässiga
naturskogskvalitéer har uppskattats till minst 300 år (Dahlberg, 2011). Andra saker som
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kan påverka kvaliteten på veden är klimatet i närmiljön, som exempelvis solexponering
eller hur mycket kontakt veden har med marken. Även trädets tillväxt som levande spelar
roll, exempelvis om den växt i ett tätt eller glest bestånd. Om man kombinerar alla dessa
olika faktorer som påverkar död ved kan över en miljon olika livsmiljöer och mikrohabitat
skapas, detta ger en stor betydelse för den biologiska mångfalden (Almstedt et al., 2005).

Figur 4: Volymen död ved i tre olika skogar i Dalarna sedan 1800talet (Linder & Österlund, 1998, s. 15).

Innan moderniseringen av skogsbruket började bestod skogslandskapets virkesvolym i
genomsnitt av 20 % död ved, vilket kan jämföras med dagens 1 % (Stighäll, 2015). Linder
och Östlund (1998) gjorde en studie där de undersökte tre skogar i Dalarna. Resultatet av
denna studie visar att volymen död ved minskat avsevärt, vilket ses i Figur 4. På senare
år har dock mängden grov död ved generellt ökat något. Orsaker till detta är ökad
miljöhänsyn i samband med åtgärder i skogar, samt att mängden död ved ökar i skyddade
områden (Dahlberg, 2011). Mängden död ved skiljer sig mycket mellan en
produktionsskog och en naturskog. I en naturskog kan det finnas mellan 19 kubikmeter
till 145 kubikmeter död ved per hektar skog, medan det i en produktionsskog i genomsnitt
endast finns 6,5 kubikmeter per hektar. Eftersom vedlevande arter har olika krav på
mängden död ved och vedkvaliteten, är det svårt att ge ett generellt mått på hur mycket
död ved som bör bevaras. Dock kan en utgångspunkt vara att det ska finnas minst 20
kubikmeter död ved per hektar i en skog, då detta skapar en miljö som är bra för de flesta
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vedlevande arter. Störst brist finns det idag på grov ved av alla trädarter i alla typer av
skogar. Det finns också brist på ved som kommit långt i förmultningsprocessen (Almstedt
et al., 2005).

6.4 Fragmentering
Nationalencyklopedin (2015h) definierar fragmentering som: “En process vid
människans exploatering av olika biotoper som leder till dessas uppstyckande i smärre
”öar” omgivna av ”hav” av annan biotoptyp” (Nationalencyklopedin, 2015h).
Fragmentering kan leda till en ökad isolering för olika organismer (Esseen et al., 1997).
De två effekter av fragmentering som har störst betydelse för många arter är 1) gränserna
som bildas mellan två habitattyper, som exempelvis skog och jordbruksmark, och 2)
mindre kontinuitet av skog. Vissa arter kräver stora sammanhängande skogsområden och
påverkas negativt då fragmentering leder till att skogen delas upp i mindre delar (Lewis
& Plantinga, 2007).
Skogsbruket kan leda till fragmentering av skog på olika sätt, exempelvis genom att
gammal skog avverkas (Edenius & Elmberg, 1996). Vägar som byggs i skogen är ett
annat exempel på fragmentering. En väg kan minska eller helt ta bort möjligheten för ett
djur att rör sig inom ett landskap, vilket kan leda till att populationer blir helt isolerade
från varandra (Sandström, Bjelke, Carlberg & Sundberg, 2015). En målsättning i det
svenska skogsbruket har varit att alla skogsbestånd ska ha maximalt 500 meter till närmsta
väg. Detta har lett till ett välutvecklat nätverk av vägar, för att man enkelt ska kunna
transportera timmer. Idag har 98 % av skogarna i södra Sverige och 75 % av skogarna i
norr högst 1000 meter till närmsta väg (Axelsson et al., 2002).
Om avstånden mellan två skogsområden överstiger artens spridningsförmåga kan även
återkolonisering av platser försvåras (Sandström et al., 2015). På sikt kan genvariationen
inom populationer minska och i värsta fall kan populationer helt försvinna från en plats
(Lundin & Sjölund, 2005). Många arter som vi vill bevara är känsliga för fragmentering,
som fåglar och större däggdjur (Lewis & Plantinga, 2007). I en studie gjord av Edenius
och Elmberg (1996) var det en större diversitet av fåglar i skogsområden som var mindre
fragmenterade (Edenius & Elmbergs, 1996).
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6.5 Skogskontinuitet och luckor i skogstäcket
Kontinuitet av skog innebär att skogen länge varit intakt som ett resultat av att inga stora
störningar har ägt rum under lång tid. Dessa skogar är ofta mycket gamla och har ett stort
antal organismer knutna till sig. Anledningar till varför vissa arter behöver lång
kontinuitet av skog är att de: 1) behöver lång tid på sig för att växa sig stora eller för att
reproducera sig, 2) är beroende av gamla skogsstrukturer eller processer eller 3) är
beroende av de mikroklimat som finns i gammal skog (Esseen et al., 1997). Den naturliga
störning som påverkar skogskontinuiteten mest är brand (Ohlson & Tryterud, 1999).
I en studie av Ohlson och Tryterud (1999) där de undersökte en urskog med gran i Norge
kunde de se att den varit kontinuerlig i 1 700 år utan större bränder eller andra störningar.
Inget brukande av skogen hade heller skett, troligen för att vattendrag för flottning
saknades, antalet människor i området var lågt och att området hade många branter. Den
undersökta skogen innehåller idag många hotade och ovanliga arter och mycket stående
och liggande död ved (Ohlson & Tryterud, 1999). I en annan studie (Fritz, Gustafsson &
Larsson, 2008) kunde man se att det fanns mycket fler rödlistade arter i en skog med lång
kontinuitet. Totalt återfanns 64 epifytiska mossor och lavar i ett bestånd med hög
kontinuitet, mot 21 arter i ett med låg kontinuitet (Ohlson & Tryterud, 1999).

6.5.1 Luckor i skogstäcket
En viktig process för skogsbeståndets dynamik är då träd dör och faller och på så sätt
lämnar en öppning i trädtaket. Detta skapar mer plats för nya växter och gör att mer ljus
kan nå fältskiktet. Det leder i sin tur till att antalet individer och artdiversiteten i fältskiktet
ökar. Luckor och gläntor är särskilt viktiga för gammal skog och bestånd som inte
påverkas av störningar som exempelvis brand, så att de kan föryngras. Luckor och gläntor
kan bildas antingen då endast ett träd faller eller när flera träd faller. Denna typ av störning
ger en skog med mosaikmönster av olika steg i den ekologiska successionen (Esseen et
al., 1997).
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6.6 Biologisk mångfald
Dagens kommersiella skogsbruk har lett till en negativ utveckling för de organismer som
har gammal skog som livsmiljö (Axelsson et al., 2002). Många arter är knutna till grenar,
bark och stammar av levande träd. Vissa arter är generalister, lättspridda och kan nyttja
de flesta trädarter. Andra arter är specialiserade. Exempelvis kan vissa lavar vara knutna
till grov bark som bildas på riktigt gamla träd och vissa fåglar behöver grova och äldre
träd som de kan bygga sina bon i. Förutsättningen för dessa arters fortlevnad är att det
finns en kontinuitet av äldre träd. Antalet skogslevande arter och storleken på deras
populationer kommer i framtidens skogslandskap att bero på vilka levnadsmiljöer som
finns kvar och om dessa miljöer är isolerade från varandra (Dahlberg, 2011).

6.6.1 Arters förekomst
För att förklara arters förekomst kan man undersöka: 1) artens spridningsförmåga, 2)
under hur lång tid spridning och etablering kunnat ske, samt 3) tillgängligheten av
lämpliga livsmiljöer. Det är tillgängligheten till och kontinuiteten av lämpliga habitat som
långsiktigt avgör en arts fortlevnad inom ett område. Möjligheten för en art att
återetableras efter exempelvis en avverkning, beror på hur genomgripande störningen
varit, hur lång tid det tar att återskapa lämplig livsmiljö och vilket biologiskt arv det
omgivande landskapet har (Dahlberg, 2011).
För arter som är ovanliga, svårspridda och vars bestånd minskar i skogslandskapet, är
kontinuitet av lämpliga miljöer i anslutning till deras förekomster avgörande för att de
ska överleva. Detta gäller speciellt för arter som har svårt att förflytta sig, som exempelvis
kärlväxter, svampar, lavar och mossor. För arter som kan förflytta sig, som däggdjur,
fåglar och insekter, är det generellt mindre avgörande med lämpliga bestånd i anslutning
till deras livsmiljöer. Dessa arter kan aktivt söka upp en lämplig miljö om den finns inom
rimligt avstånd (Dahlberg, 2011).
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6.6.2 Rödlistan
Idag har man påträffat ungefär 60 000 arter i Sverige, varav 50 000 är flercelliga och
inhemska. Inför rödlistan år 2015 undersökte man totalt 22 900 arter och av dessa
bedömdes 4 273 vara rödlistade. Skogen nyttjas totalt av 52 % av dessa arter, men är
viktig för 42 % av dem (ArtDatabanken, 2015a). Figur 5 visar ett urval av
organismgrupper som har rödlistade arter och hur de förhåller sig till olika landskapstyper
(observera att det finns fler organsimgrupper som har rödlistade arter som inte visas).
Äldre skog är mycket mer betydelsefull för skogslevande rödlistade arter än yngre skog.
För de allra flesta lavar, mossor, skalbaggar och svampar återfinns betydligt fler
rödlistade arter i en naturskog. Bortsätt från kärlväxter är det betydligt färre rödlistade
arter som förekommer i avverkade skogar (Dahlberg, 2011).

Figur 5. Antal rödlistade arter av kärlväxter, mossor, alger, lavar och storsvampar
i olika landskapstyper (Sundberg et al., 2015, s. 191).

Den största anledningen till att rödlistade arter ökar är avverkning av gammal skog. Detta
eftersom att gamla träd och grov död ved försvinner. Det drabbar i första hand
vedberoende organismer som lavar, mossor och svampar. Gödsling och kvävenedfall är
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negativt för svampar, lavar, alger och kärlväxter (Sundberg et al, 2015). Anledningar till
att många skogslevande arter har dåliga förutsättningar att överleva i brukad skog är att
det finns alltför små biotopfragment och skogsmiljöer som inte nyskapas i tillräcklig
omfattning. Populationsstorlekar minskar som en följd av lokala utdöenden. Även om
miljön inte skulle försämras ytterligare kommer populationen i vissa fall successivt att dö
ut (Dahlberg, 2011).
I Figur 6 visas de främsta faktorerna som har en negativ effekt på våra rödlistade
skogslevande arter. Den största orsaken till att rödlistade arter ökar är avverkningen, då
särskilt att gammal skog försvinner. En annan mycket viktig faktor är som tidigare nämnt
att död ved inte lämnas kvar i produktionsskogen. Som ses i figuren är förtätningen av
skogar också en mycket viktig faktor. En produktionsskog är idag mycket tätare än en
naturskog. Den största anledningen till de täta skogarna är skogsbrukets önskan om en
ökad timmervolym i skogarna, till exempel ger de stora granplanteringarna tätare skogar
(Larsson et al., 2011). Den inplanterade contortatallen, Pinus contorta, ger också tätare
skogar jämfört med vanlig tall (Engelmark, 2011). Tätare skogar beror också bland annat
på att skogsbränder minskat, att granen gynnas vid gallring, ett ökat kvävenedfall och att
det idag nästan inte förekommer något skogsbete. Igenväxning och förtätning påverkar
främst kärlväxter (Sundberg et al, 2015).
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Figur 6. De främsta faktorerna som har stor negativt effekt på rödlistade skogslevande arter. Inom
avverkning räknas slutavverkning, röjning, gallring och bortagande av enskilda träd med. En art kan
påverkas av flera faktorer, vilket gör att totalsumman blir mer än antalet rödlistade skogsarter.
(Larsson et al., 2011, s. 13).

6.6.3 Invasiva arter
En invasiv art kan självsprida sig och på så sätt konkurrera med de inhemska arterna. Ett
sätt att stoppa en invasiv arts spridning är att begränsa dess ankomst till nya miljöer. Vid
ankomst till en ny plats måste arten ta sig över några barriärer för fortsatt överlevnad.
Dessa olika barriärer ger oss olika möjligheter att begränsa den fortsatta spridningen.
Barriärerna är (Engelmark, 2011): 1) Etablering, 2) Populationstillväxt, 3) Spridning, 4)
Integrering och 5) Dominering. Engelmark (2011) nämner i sin artikel att införda arter
kan påverka den biologiska mångfalden om:
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1.  

arten har större konkurrensförmåga än inhemska arter,

2.  

arten genom sin expansion kan omforma systemet till sin egen fördel och
därmed öka sin population, eller

3.  

störningsregimer ändras i en riktning som gynnar den introducerade arten.

6.6.3.1 Exemplet contortatallen
Den amerikanska contortatallen, även kallad strandtall, är en snabbväxande tall i
jämförelse med vår inhemska tall. Från 1940- till 1970-talet avverkades stora arealer skog
i Sverige, vilket har resulterat i att det idag finns få bestånd i den mogna fasen. På grund
av contortatallens korta omloppstid påbörjades en storskalig plantering av denna på 1970talet för att höja andelen mogna bestånd (Esseen et al., 1997). Eftersom det inte gick att
förutse artens påverkan på ekosystemen fick införandet av tallen kritik. Dock visade det
sig att arten var positiv i ett ekonomiskt perspektiv. 1982 gav ett riksdagsbeslut ökade
möjligheter till contortatallplanteringar. Fram till 1983 fick skogsägare som påbörjat
planteringar av contortatallen generösa subventioner från Skogsstyrelsen (Lindkvist et al,
2012).
Idag reglerar Skogsvårdslagens föreskrifter (SKSFS 2011:7) var man får plantera
contortatall. På marker som ligger mellan latituderna 60° och 68° får man endast plantera
över en viss nivå över havet; vilken nivå beror på vilken latitud det handlar om. På marker
som ligger söder om 60° får contortatallen inte planteras alls. Contortatallen får heller
inte planteras närmare nationalparker och naturreservat än en kilometer. När
contortatallen ska planteras ska trädsamlingar och enstaka äldre, grövre träd av inhemska
trädslag sparas för att ingå i det nya beståndet (SKSFS 2011:7). Nästan all plantering av
arten finns i Norrland och täcker ungefär 600 000 hektar (Engelmark, 2011). Detta
innebär att ungefär 2 % av all skog i Sverige består av contortatall.
Contortatallen kan självsprida sig när den når över 30 års ålder och är då invasiv. Idag är
68 % av beståndet av contortatall under 30 år. När beståndet blir äldre och fröspridningen
ökar behöver åtgärder mot självspridning göras. Arten har en bred ekologisk nisch då den
trivs på allt från torra marker till myrar. Det finns en tendens till färre antal arter i en skog
bestående av contortatall än vanlig tall. Exempel på detta är att fåglar som normalt trivs i
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tallskog inte återfinns i contortallskogen. Gulärla, Motacilla flava, och trädpiplärka,
Anthus trivialis, är exempel på sådana arter. I vanlig tallskog har 390 insektsarter hittats,
medan endast 61 arter har återfunnits i contortatallskogar. I den vanliga tallskogen levde
mer än 90 % av dessa insekter på död ved. Det är också visat att tjäder och älg äter mindre
av contortatall (Engelmark, 2011).
Det finns få studier gjorda på contortatallen. Orsaken till detta är att det idag nästan inte
finns några gamla bestånd att studera - endast två bestånd som är över 70 år gamla finns.
Det blir därför svårt att veta vilka effekter tallen har på ekosystemet. Det man har kunnat
se är att krontaken generellt blir tätare och att förnatäcket är tre gånger så tjockt som i en
vanlig tallskog. Tittar vi på de tidigare nämnda barriärerna, ligger arten mellan nivåerna
etablering och integrering. Tallen kommer till antalet att öka årligen vilket kan medföra
en minskning av inhemska miljöer. Intresset för contortatallen har idag börjat växa igen,
i och med det stora intresset för skogstillväxten (Engelmark, 2011).

6.7 Hur olika organismgrupper påverkas av skogsbruket
Vi har valt att titta på hur organismgrupperna svampar, mossor, lavar, kärlväxter, insekter,
fåglar och däggdjur påverkas av skogsbruket. Anledningen till att vi valt just dessa
djurgrupper är att många, så mycket som 19 % eller mer av arterna i respektive
organismgrupp, är rödlistade.

6.7.1 Svampar
År 2015 var 786 svamparter rödlistade, vilket motsvarar ungefär 19 % av alla svamparter
(ArtDatabanken, 2015a). Det största hotet för rödlistade svampar är skogsbruket. 90 %
av de rödlistade svamparna lever i skogar, varav hälften i ädellövskog och hälften i
barrskog. Gran är det trädslag som kopplas till flest rödlistade arter, följt av ek, Quercus
robur (ArtDatabanken, 2015b). Många svampar lever på död ved och deras mycel har
kortare livslängd än många andra svampar. Kort livslängd gör att de får ett större behov
av att sprida sig vidare och hitta ny död ved. Många svampar är dessutom specialiserade
på en viss typ av ved. Ett exempel på detta är arten gränsticka, Phellinus nigrolimitatus,
som lever på lågor av död gran (Sundberg et al, 2015). Betydligt fler svamparter
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förekommer i äldre skogar än i yngre. Många svamparter, både mykorrhiza- och
vedlevande svampar, förekommer sparsamt eller saknas i yngre produktionsskog
(Dahlberg, 2011).
Mykorrhizasvampar lever i symbios med levande träd. Mängden och i viss utsträckning
artrikedomen av mykorrhizasvamp beror på hur många träd det finns inom det aktuella
området (Dahlberg, 2011). 86 % av de landlevande växterna får mineralämnen via
mykorrhizasvampar.

Svampen

goliatmusseron,

Tricholoma

matsutake,

är

en

mykorrhizasvamp som lever i symbios med tall. Skogar där goliatmusseron förekommer
har höga naturvärden och har sannolikt haft ett kontinuerligt trädskikt under lång tid
(Risberg, Danell & Dahlberg, 2004). Hittills har man aldrig hittat goliatmusseron på
kalavverkad mark (Dahlberg, 2011).
Arter som tillhör familjerna tallväxter, Pinaceae, bokväxter, Fagaceae, och björkväxter,
Betulaceae, får mineralämnen via ektomykorrhizasvampar - svampar som bildar en
mantel runt växtens rotceller (Tedersoo, May & Smith, 2010). Det finns en studie
(Luoma, Eberhart, Molina & Amaranthus, 2004) där man undersökte hur
fruktkroppsproduktionen av ektomykorrhizasvampar påverkas av att man använder sig
av blädning som skogsbruksmetod och lämnar kvar en andel träd. I studien undersökte
man tre nivåer av bevarande där man lät 15, 40 respektive 75 % av träden stå kvar. Inom
dessa tre nivåer lät man bevara träd på två olika sätt. Det ena sättet var att bevara träd som
stod intill varandra medan det andra sättet var att låta de kvarvarande träden stå utspridda
i landskapet. Fruktkroppsproduktionen minskade i alla nivåer av bevarande (Luoma et
al., 2004).

I området där 15 % av träden lämnades kvar i samlade bestånd försvann
fruktkroppsproduktionen nästan helt. I området där 15 % bevarade träd stod utspridda
minskade fruktkroppsproduktionen signifikant, men inte lika mycket som i området med
15 % i samlat bestånd. Att fruktkroppsproduktionen minskar avsevärt när 15 % av träden
bevaras är ett förväntat resultat eftersom produktionen av fruktkroppar borde minskas när
85 % av svamparnas kolkälla tas bort. Studien visar att när 85 % av träden tas bort från
ett område minskar ektomykorrhizasvampars fruktkroppsproduktion avsevärt och att
reduceringen generellt sett var större än proportionen träd som togs bort. Studien visar att
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även om bevarande av träd kan göra att mångfalden av ektomykorrhizasvampar bibehålls,
så minskar delar av fruktkroppsproduktionen avsevärt på alla nivåer som undersöktes i
studien (Luoma et al., 2004). Mindre än 0,1 % av vindspridda sporer sprids längre än
hundra meter från en fruktkropp. Sannolikheten för spridning och etablering långt in i
skogen där arten saknas blir därför mycket liten. Marksvampar sprider sig i första hand
genom myceltillväxt och spridning med sporer är mindre vanligt (Risberg et al., 2004).
Marklevande svampars mycel kan i princip bli hur gammal som helst om närmiljön inte
förändras för mycket (Sundberg et al, 2015). Efter avverkning däremot, sker etablering
av mykorrhizasvampar troligtvis i första hand genom att sporer sprids in från närliggande
skogar och i andra hand genom mycel som finns på kvarlämnade träd.
Mykorrhizasvampar som främst förekommer i gammal skog kommer därför att vara
ovanliga och ha svårt att etablera sig i skogar med liten areal äldre skog.
Mykorrhizasvampars mycel kan bli mycket äldre än vad träden blir och leva i flera
skogsgenerationer så länge det inte blir något avbrott i trädkontinuiteten. Att spara träd
vid avverkning bidrar till att mykorrhizasvampar i högre grad kan överleva
hyggesperioden. För vissa arter är det tillräckligt att träd där svamparnas mycel växer
lämnas kvar för att de ska kunna överleva in i nästa generation skog. För mer ovanliga
och krävande arter är troligtvis en naturvårdanpassad skogsskötsel eller skydd av deras
växtplatser en förutsättning för att arterna ska kunna fortleva i livskraftiga populationer
(Risberg et al., 2004).
Tallticka, Phellinus pini, är en svamp som råkar illa ut av skogsbruket. Denna svamp
etableras sent på tallarna och deras mycel brukar kunna överleva i trädet i flera hundra år.
Sett till produktionsskogarnas omloppstid uppkommer talltickan ungefär då tallarna ska
avverkas, vilket gör omloppstiden för kort för att svampen ska kunna genomföra sin
livscykel (Sundberg et al, 2015).

6.7.2 Lavar
År 2015 var 303 lavarter rödlistade, vilket motsvarar 23 % av alla lavarter
(ArtDatabanken, 2015a). Skogen är viktig för 71 % av dessa (Sandström et al., 2015).
Vilken typ av störning skogen utsatts för och hur den påverkat skogens struktur påverkar
graden av lavars diversitet (Johansson, 2008). Rödlistade lavar har bedömts som särskilt
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känsliga för skogsbruk eftersom de är störningskänsliga och har svårt för att sprida sig.
Lavar har ofta inga svårigheter att etablera sig i uppväxande skog, men de är däremot
mycket spridningsbegränsade eftersom de måste kunna spridas in från äldre skogar.
Lavarna sprids inte mycket längre än cirka 100 meter under en skogs omloppstid
(Dahlberg, 2011). UV-ljus, temperaturskiftningar, vindstyrka och luftfuktighet påverkar
lavar (Esseen et al., 1997).
Arten lunglav, Lobaria pulmonaria, som lever på sälg, Salix caprea, dör om den
närliggande skogen huggs ned. Detta sker för att laven torkar ut i de nya abiotiska
förhållandena som skapas. En art som har dött ut i Sverige på grund av att närliggande
skog har avverkats är värmlandslav, Erioderma pedicellatum (Esseen et al., 1997). Många
lavar används som signalarter för nyckelbiotoper i skogen (Dahlberg, 2011). Många av
de skogslevande rödlistade lavarterna är knutna till ädellövträd. Av de arter som är
kopplade till boreal skog hittas alla i gammal skog som haft lång trädkontinuitet
(Sundberg et al, 2015). Äldre skogar är särskilt viktiga eftersom att de ofta har stora
lavpopulationer och många sällsynta och rödlistade lavarter (Johansson, 2008). Det är
framförallt gamla träd av arterna sälg, rönn, Sorbus aucuparia, och asp som de rödlistade
lavarna lever på. Dessa trädarter har låg föryngringsgrad både i produktionsskog och
naturskog, framförallt på grund av älgbete, tätare skogar och färre bränder (Sundberg et
al, 2015).
Epifytiska lavar växer på träd och allt som påverkar träden kommer därför att påverka
dem. Dessa lavar dör efter trakthuggning eftersom att deras substrat försvinner (Esseen
et al., 1997). Skogens struktur säger mer om lavars artrikedom och biomassa än
beståndets medelålder. Att låta ädla lövträd, högstubbar och stora eller gamla träd stå kvar
vid brukning av skog främjar den strukturella komplexiteten och skapar en variation i
ljusförhållanden, trädtäthet, trädhöjd och träddiameter. Detta skulle i sin tur främja
upprätthållandet av lavars biomassa och diversitet (Pipp, Henderson & Callaway, 2001).
I Sverige gjordes en studie (Rudolphi & Gustafsson, 2011) där förekomst av rödlistade
moss- och lavarter i unga skogsbestånd som tillhörde den första generationen efter
trakthuggning undersöktes. Cirka 18 % av de lavar och mossor som var rödlistade när
studien gjordes hittades i dessa skogsbestånd. Mängden rödlistade moss- och lavarter i
ung produktionsskog beror till stor del på hur mycket ädla lövträd och död ved som
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bevarats vid brukning av skogen. Skugga och hög luftfuktighet är ofta till fördel för
känsliga moss- och lavarter. När ädla lövträd och död ved ska bevaras är därför platsen
av dessa strukturer av stor betydelse för att de känsliga arterna ska trivas (Rudolphi &
Gustafsson, 2011).
Bränder påverkar mångfalden av lav i skog. På eldhärjade tallhedar som är i början av
den ekologiska successionen finns bland annat skorp-, skål- eller nållika arter av lav ur
släktet Cladonia. När successionen kommit längre kan framförallt olika buskiga renlavar
hittas. Exempel på arter är Cladonia arbuscula, Cladonia mitis och Cladonia rangiferina.
I den sista fasen brukar Cladonia stellaris dominera (Esseen et al., 1997). Flertalet
lavarter lever på törved, tallved som är rik på kåda och som ofta uppvisar spår av brand.
Törved bildas oftast då torrakor, lågor och stubbar av olika slag, utsätts för bränder
upprepade gånger. Törved kan bli flera hundra år gamla, men skadas lätt vid skogsskötsel.
Flera arter som lever på törved är rödlistade. Skogen brinner idag mer sällan än förr. Vi
behöver bevara törved och annan gammal ved för att gynna de hotade lavarterna
(Sundberg et al, 2015).

6.7.3 Mossor
År 2015 var 239 mossarter rödlistade, vilket motsvarar 23 % av alla mossarter
(ArtDatabanken, 2015). För 72 av dessa arter är skogen viktig, vilket motsvarar ungefär
30 % av alla rödlistade mossor (Sandström et al., 2015). Mossa är det substrat som är
vanligast i bottenskiktet i boreal skog. Diversiteten av mossor är högre i tempererade och
boreala skogar än i de tropiska skogarna. Många av de rödlistade mossarterna kräver död
ved och en skog med hög kontinuitet. Flertalet av arterna kännetecknas av sin låga
etablerings- och spridningsförmåga; de behöver en kontinuerlig närhet till träd och död
ved i olika nedbrytningsfaser. Avverkning av naturskog är därför en bakomliggande
faktor till minskningen av dessa arter. Genom att bevara de naturskogar som finns kvar
idag kan minskningen av de rödlistade arterna begränsas (Sundberg et al, 2015).
Flera mossor är specialiserade och knutna till fuktiga och skyddade skogsmiljöer och
finns därför främst i äldre skogar. Generellt är mossor känsliga för långvarig uttorkning
genom exponering av sol och vind och därför missgynnas de av kalavverkning. Mossor
som är naturvärdesarter överlever oftast inte på kalhyggen. Hur stor del av känsliga
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mossor som överlever efter en avverkning beror på hur stor del av lämpliga livsmiljöer
som sparas (Dahlberg, 2011).

6.7.4 Kärlväxter
År 2015 var 416 kärlväxtarter rödlistade, vilket motsvarar 27 % av alla kärlväxtarter
(ArtDatabanken, 2015a). 80 stycken av dessa arter är kopplade till skog, vilket motsvarar
19 % av de rödlistade kärlväxterna (Sandström et al., 2015). Många kärlväxter påverkas
negativt av markberedning vid trakthyggesbruk och de allt tätare skogarna. Något som
skulle gynna de rödlistade kärlväxterna i skogen vore att införa mer skogsbete och att
använda sig av ett sådant skogsbruk som tillåter olika trädslag och träd i olika åldrar att
finnas (Sundberg et al, 2015). Även om många kärlväxtsarter missgynnas och minskar i
antal och tillväxt överlever de flesta arterna kalavverkningar. Kärlväxter klarar generellt
kalavverkning bättre än andra artgrupper som mossor, lavar, svampar och insekter
(Dahlberg, 2011). Artrikedomen av kärlväxter verkar inte påverkas mycket av kalhyggen
och det är få växter som är direkt hotade av kalhyggen. Några som nästan alltid försvinner
vid denna brukningsmetod är dock orkidéerna norna, Calypso bulbosa, spindelblomster,
Listera cordata, och knärot, Goodyera repens (Esseen et al., 1997). Knärot växer i
gammal skog och försvinner då skogen avverkas. Många orkidéer, exempelvis knärot, är
dessutom beroende av mykorrhizasvampar (Ståhl, 2012).
I en studie (Altegrim & Sjöberg, 1996) kunde man se att blåbär, Vaccinium myrtillus, som
är en nyckelart för många andra arter, försvann efter trakthuggning. I skogar där man
använde blädning som brukningsmetod märktes ingen större skillnad i mängden blåbär
jämfört med en oavverkad skog. Att blåbär försvinner kan påverka flera växtätande
organismer negativt. Fåglar som lever på blåbärsätande larver minskar i kalhyggen
(Altegrim & Sjöberg, 1996).

6.7.5 Insekter
År 2015 var 1 932 insektsarter rödlistade. Dessa tillhörde insektsgrupperna skalbaggar,
steklar, fjärilar, tvåvingar, hopprätvingar och sländor. 855 skalbaggsarter var rödlistade
(ArtDatabanken, 2015a) och skogen är viktig för 49 % av dessa (Sandström et al., 2015).
De skalbaggsarter som är rödlistade är knutna till strukturer som förekommer i naturskog,
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som exempelvis död ved i sena nedbrytningsstadier och tickor på döende eller döda träd
(Dahlberg, 2011). Död ved är en viktig faktor för många insekter då det ger
parningsplatser, skydd, mat och fuktig miljö (Fauteux., 2012). Vissa brandrelaterade
skalbaggar kan leva i de kvarlämnade döda träden på ett kalhygge (Esseen et al., 1997).
Kalhyggen som dräneras är direkt dödliga för vissa arter, exempelvis granskugglöpare,
Platynus mannerheimii, och lappfjällfly, Hada skraelingia, då de föredrar fuktiga miljöer
(Esseen et al., 1997). Många insekter lever också bland trädtopparna i skogen och av
dessa är antalet större i gammal naturskog än i produktionsskog. Detta kan i sin tur leda
till färre fåglar i produktionsskogen, då de ofta äter dessa insekter (Linder & Östlund,
1999).

6.7.6 Fåglar
År 2015 var 97 fågelarter rödlistade (ArtDatabanken, 2015). Skogen är viktig för 32 av
dem, vilket motsvarar 33 % av de rödlistade fågelarterna (Sandström et al., 2015).
Skogsfåglars artrikedom minskar ju högre upp i norr man kommer. Det är lägst diversitet
av fåglar i tallskog och störst i lövskog (Esseen et al., 1997). En studie av Järvinen och
Ulfstrand (1980) visar att fåglar specialiserade på gammal skog överlag minskar, medan
fåglar anpassade för ung skog ökar. Exempel på fåglar som lever i gammal skog och har
minskat är tretåig hackspett, Piciodes tridactylus, lavskrika, Perisoreus infaustus,
lappmes, Parus cinctus, och tofsmes, Parus cristatus (Linder & Österlund, 1999).
Det är framförallt fragmenteringen av skogar och minskningen av naturskogar som har
haft en negativ inverkan på fågelfaunan (Bergner, Jonsson & Gezelius, 2014). Att
skogsbruket leder till att åldersammansättningen av träden förändras tycks också vara ett
stort problem för de fåglar som drar fördel av äldre skog. Då man tittat på urskogar som
fram tills nyligen varit orörda av människan, har man sett att fågelfaunan även där har
förändrats. Detta är ett bevis på att produktionsskogarna runt om har påverkat fågelfaunan
(Esseen et al., 1997).
Många fågelarter har minskat i antal i de svenska skogarna (Stighäll, 2015). I Sverige har
man beräknat att fågeltätheten är tre gånger så stor i en naturskog som i en
produktionsskog i samma ålder. Detta gäller för alla fågelgrupper, men de största
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skillnaderna ser man hos hackspettar och sångare (Esseen et al., 1997). De flesta
hackspettar är beroende av död ved som häckningsplats och födokälla och dessa behov
gör dem särskilt känsliga för dagens skogsbruk (Stighäll, 2015).
Den vitryggiga hackspetten, Dendrocopus leucotos, är idag den mest sällsynta
hackspetten i Europa (Stighäll, 2015) då den är hotad i flera länder och till och med har
utrotas i vissa (Czeszczewik & Walankiewicz, 2006). Den vitryggiga hackspetten är just
nu den art som är mest hotad av alla skogslevande fågelarter i Sverige (Stighäll, 2015).
Den är klassad som akut hotad på rödlistan 2015 (ArtDatabanken, 2015a). Hackspetten
är beroende av lövskog med mycket död ved och undviker planterad skog och gran. Den
föredrar äldre skog (som är minst 80 år gammal) med grova träd och undviker ung skog.
Den vitryggiga hackspettens krav på omgivningen gör den till en bra signal- och
paraplyart för att undersöka biodiversiteten i lövskogar i norra Europa. I Sverige har mer
än 250 rödlistade arter inom växter, svampar, lavar, mossor, djur och insekter hittats där
hackspetten lever (Stighäll, 2015). I en studie (Czeszczewik & Walankiewicz, 2006) där
man undersökte förekomsten av hackspetten i Polen, kunde man se att den minskat stort
i antal sedan 1991. Den återfanns bara i en tredjedel av de områden där den förr hittats.
Resultaten i studien visar att hackspettens populationsminskning beror på avverkning och
att död ved konsekvent tas bort från habitaten. I områden där arten fortfarande förekom
var mängden död ved sex gånger så hög (54,2 kubikmeter per hektar) jämfört med
områden där den nu var frånvarande (8,9 kubikmeter per hektar) (Czeszczewik &
Walankiewicz, 2006). Dagens skogsbruk tycks vara orsaken till att hackspetten har
minskat så drastiskt. I Sverige häckade arten förr utbrett i hela landet, medan det idag
endast finns tre häckande par kvar i hela landet, se Figur 7.
Under de senaste åren har skogsfåglarnas minskning bromsats något (Bergner et al.,
2014), antalet skogsfåglar har stabiliserats på en ny lägre nivå där de hotade fåglarna som
finns inom reservat varken ökar eller minskar (Ottvall et al., 2008). En förklaring till detta
kan vara att andelen gammal skog har ökat något i södra och mellersta Sverige sedan
1998. Frivilliga avsättningar av död ved och att andel lövträd ökat något kan också ha gett
effekt (Bergner et al., 2014). För att öka antalet hotade fåglar krävs fler reservat (Ottvall
et al., 2008).
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Figur 7: Utbredningen av Vitryggig hackspett i Nordeuropa
(Stighäll, 2015, s 16).

6.7.7 Däggdjur
År 2015 var 18 däggdjur rödlistade och skogen är viktig för 14 av dem. Exempel på
rödlistade däggdjur är fjällräv, Alopex lagopus, varg, Canis lupus, och björn, Ursus arctos
(ArtDatabanken, 2015a). Arter som lever i skogen och undviker öppna ytor har påverkats
av dagens fragmenterade skog som är en följd av skogsbruket. Exempel på sådana arter
är mården, Martes martes, och ekorren, Sciurus vulgaris (Esseen et al., 1997). Många
små däggdjur är beroende av död ved, framförallt grov död ved som kommit långt i
nedbrytningsprocessen. Det dessa djur drar fördel av är att miljön är fuktig, att den ger
gott om föda såsom svamp och insekter, och att veden kan fungera som skydd mot
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rovdjur. Exempel på ett djur som trivs vid död ved är åkersorken, Microtus
pennsylvanicus (Fauteux et al., 2012).

6.8 Några arter som gynnas av skogsbruket
De arter som gynnas av trakthyggesbruk är oftast de som är opportunister och lättspridda
och kan dra fördel av de stora skogsarealer som årligen brukas på likartat sätt. Kruståtel,
Deschampsia flexuosa, rotticka, Heterobasidion annosum, snytbagge, Hylobius abietis,
och älg, Alces alces, är exempel på sådana arter (Dahlberg, 2011). Älgen är ett däggdjur
som har dragit fördel av skogsbruket. Stora tallplanteringar och kalhyggen med sin
buskvegetation ger gott om föda både under sommar- och vintertid. En annan grupp av
djur som drar nytta av den ökade födotillgången är smågnagare. Ett exempel på gnagare
är åkersorken som ökar kraftigt några år efter en kalavverkning. I och med fler gnagare,
ökar även födotillgången för vissa rovdjur som exempelvis rödräven, Vulpes vulpes. I de
boreala skogarna förändras smågnagarnas populationer i cykler om tre till fyra år, vilket
påverkar hela djurfaunan. Rovdjuren följer gnagarnas svängningar - fler gnagare ger fler
rovdjur - vilket indirekt även påverkar populationsmängden av andra arter. Den ökade
andelen rovdjur gör att andra djur i närheten av kalhyggen får ökat predatortryck. Detta
tryck kan bli extra högt då smågnagarna efter några år börjar minska i antal igen. Exempel
på djur som kan uppleva förhöjt predatortryck är skogshare, Lepus timidus, och tjäder,
Tetrao urogallus (Esseen et al., 1997).
Det finns flera kärlväxter som gynnas av mänsklig påverkan i skogen. Exempel på några
örter som gynnas av produktionsskog är mjölke, Epilobium angustifolium,
midsommarblomster, Geranium sylvaticum, ängskovall, Melampyrum pratense,
skogskovall, Melampyrum sylvaticum, hallon och gullris, Solidago virgaurea. Kruståtel
och brunrör, Calamagrostis purpurea är exempel på gräs som gynnas av mänsklig
påverkan. Alla dessa arter kan uppnå en hög abundans och konkurrera ut andra arter några
år efter en kalhuggning (Esseen et al., 1997).
Vissa fågelarter har åtminstone delvis gynnats av skogsbrukets kalhyggen. Slagugglan,
Strix uralensis, är en art som lokalt kan använda dessa områden att jaga på (Ottvall et al.,
2008). Många av jordbruksfåglarna tycks idag återfinnas i skog just på kalhyggen eller
på kraftledningsgator. En sådan fågel är gulsparven, Emberiza citrinella, som annars är
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typisk för betesmark (Green & Lindström, 2011). I en studie (Berg & Svensson, 2011) då
man jämförde hyggen med kraftledningsgator, såg man att samma fåglar återfanns i bägge
miljöerna. Enkelbeckasin, Gallinago gallinago, och trädpiplärka var dock vanligast på
hyggen (Berg & Svensson, 2011).

7. Lagstiftning och politiska mål
Dagens skogsvårdspolitik har sin grund i 1993 års riksdagsbeslut som kännetecknas av
två jämställda mål: ett miljömål och ett produktionsmål. Miljömålet handlar om att den
biologiska mångfalden ska säkras och att hotade arter och naturtyper ska skyddas.
Produktionsmålet handlar om att skogen ska nyttjas på sådant sätt att den ger en uthålligt
god avkastning (Skogsstyrelsen, 2015). I Sverige finns både lagar och politiska mål för
hur skogen ska eller bör brukas för att den biologiska mångfalden ska bevaras. Vi har valt
att skriva om dem som vi anser är relevanta för denna studie.

7.1 Lagstiftning
Regelverket som rör Sveriges skogsvård består av Skogsvårdslagen (SFS 1979:429),
Skogsvårdsförordningen (SFS 1993:1096) och Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SKSFS 2011:7). Lag, förordning och föreskrifter är bindande bestämmelser som
reglerar enskildas och myndigheters handlande. De allmänna råden är inte bindande, utan
rekommendationer som handlar om hur någon kan eller bör handla i en viss situation.
Skogsvårdslagstiftningen anger de grundläggande kraven för hur skogsbruket ska
bedrivas (Skogsstyrelsen, 2015). I skogsvårdslagens allmänna bestämmelser står:
“Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt
ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls” (SFS
2008:662).
Skogsstyrelsens föreskrifter till Skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7) reglerar hur gamla
träden får vara för att kalavverkning ska vara tillåtet. För barrdominerade bestånd varierar
åldersgränsen mellan 45-100 år beroende på trädslag och vilken höjd de grövsta träden
antas kunna uppnå vid 100 års ålder. För skogsbestånd som består av minst 70 % lövträd
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eller 50 % ädla lövträd är åldersgränsen för kalavverkning 35 år. Men om dessa
skogsbestånd till hälften eller mer består av ett av trädslagen ask, bok eller ek är
åldergränsen istället 50, 80 respektive 90 år.
Föreskrifterna reglerar den hänsyn som ska tas till naturvårdens intressen vid skötsel av
skog, som exempelvis hyggens storlek, kvarlämnande av träd och trädsamlingar,
gödsling, dikning och skogsbilvägars sträckning. Dessa hänsyn får dock inte vara så
ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras. I föreskrifterna står det att
hyggenas storlek ska anpassas till natur- och kulturmiljön. På brukningsenheter
(produktiv skogsmark som inom en kommun tillhör samma ägare) får högst 50 hektar av
arealen bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Den produktiva skogsmarkens ägare
är skyldig att underrätta Skogsstyrelsen om avverkning som ska äga rum, vad han eller
hon ska göra för att tillgodose naturvårdens intressen i samband med denna avverkning
och vad han eller hon ska göra för att trygga återväxten av skogen. Har skogsägaren inte
hört något från Skogsstyrelsen sex veckor efter att underlättelsen lämnats in kan
avverkning påbörjas. I fjällnära skog eller skog som består av minst 70 % lövträd eller 50
% ädla lövträd måste Skogsstyrelsen ge tillstånd innan avverkning får påbörjas (SKSFS
2011:7).
I föreskrifterna står det att vid all skötsel av skog ska skador i och intill hänsynskrävande
biotoper begränsas. I de allmänna råden finns exempel på vad som kan vara
hänsynskrävande biotoper, “äldre trädbestånd med stor mängd hänglav eller död ved” är
ett exempel. I föreskrifterna står det även att buskar, enstaka träd, trädsamlingar och döda
träd ska lämnas kvar vid avverkning av hänsyn till arter (SKSFS 2011:7). I
skogsvårdsförordningen (SFS 1993:1096) står det att de kvarlämnade träden ska vara
jämnt fördelade över arealen och att skador på de kvarlämnade träden ska undvikas så
mycket som möjligt. I de allmänna råden finns exempel på vilka träd, buskar och döda
träd som bör bevaras och hur de ska bevaras. I föreskrifterna står det också att när
skogsbilvägar och traktorvägar byggs, ska skador förhindras eller begränsas på natur- och
kulturmiljön. När skogsgödsling sker ska skador förhindras eller begränsas (SKSFS
2011:7).
I livsmiljöer där arter som i rödlistan betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara
eller nära hotade lever, ska skador till följd av skogsbruksåtgärder förhindras eller
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begränsas. Detta gäller även för de livsmiljöer där de prioriterade fågelarterna som finns
listade i föreskrifterna lever. Prioriteringar av hänsyn får endast göras om det inte är
möjligt att ta all den hänsyn till naturvårdens intressen som krävs utan att
markanvändningen avsevärt försvåras. I sådant fall ska främst hänsynskrävande biotoper,
gamla och/eller grova träd, äldre döda träd samt äldre lövträd i barrdominerade bestånd
prioriteras (SKSFS 2011:7).

7.2 Politiska mål
År 1999 fattade riksdagen beslut om ett antal miljökvalitetsmål för att ge en tydlig struktur
för miljöarbetet i Sverige. Dessa är grunden till det vi idag kallar miljömålssystemet
(Miljödepartementet, 2012). Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål,
16 miljökvalitetsmål samt 24 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga
ämnen och klimat- och luftföroreningar. Generationsmålet anger vad som måste göras
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås (Naturvårdsverket, 2015c). En del
av generationsmålet är att den biologiska mångfalden ska bevaras, främjas och nyttjas
hållbart (Naturvårdsverket, 2015d). Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till medan etappmålen fungerar som steg på
vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket,
2015c).

7.2.1 Miljökvalitetsmålet Levande skogar
Ett av de 16 miljökvalitetsmålen heter Levande skogar och lyder: "Skogens och
skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas" (Skogsstyrelsen,
u.å-b). Till varje miljökvalitetsmål finns ett antal preciseringar som förtydligar vad
miljökvalitetsmålet innebär och beskriver det miljötillstånd som ska uppnås
(Miljödepartementet, 2012). Till miljökvalitetsmålet Levande skogar finns nio
preciseringar (Naturvårdsverket, 2015e), här är de som vi anser är relevanta för vår studie:
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•   Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper

och processer är bibehållna.
•   Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska

regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga
utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur.
•   Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har

gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan
populationer.
•   Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla

skogar.
•   Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för

fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns.
Regionalt och lokalt arbete för att nå och följa upp miljömålen genomförs av
Skogsstyrelsen, respektive länsstyrelse och kommuner. Varje år görs en uppföljning där
det bedöms om dagens styrmedel och åtgärder är tillräckliga för att nå
miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket, 2015c). I Naturvårdsverkets rapport Mål i sikte
(2015a), utvärderas arbetet med miljökvalitetsmålen. Att vi ska nå målet Levande skogar
anses ännu inte vara möjligt då många skogslevande arter fortfarande är hotade. Några
åtgärder som föreslås är att öka miljöhänsynen genom till exempel hyggesfria
brukningsmetoder och genom att minska habitatförluster och fragmentering. Dock har
arealerna av skyddad skog ökat något, främst av den gamla skogen. Naturvårdsverket slår
fast att fler skogstyper behöver skyddas för att minska antal hotade arter. Ytterligare ett
sätt att förbättra arbetet med levande skogar är att utveckla de styrmedel som finns, något
som Skogsstyrelsen arbetar med (Naturvårdsverket, 2015a).

7.2.2 Etappmålen för skogsbruket och den biologiska mångfalden
Det finns flera etappmål för skogsbruket och den biologiska mångfalden. Hotade arter
och naturtyper som inte kan säkerställas genom pågående åtgärder för hållbar
markanvändning och befintligt områdesskydd, ska ha åtgärdsprogram för att uppnå
gynnsam bevarandestatus (Naturvårdsverket, 2015j). Arbetet med åtgärdsprogrammen
fokuseras på vissa utvalda arter och naturtyper. ArtDatabanken har på uppdrag av
Naturvårdsverket valt ut och listat cirka 400 arter och sju naturtyper. Genom att göra
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landskapet funktionellt för en del av arterna, kan en stor del av den övriga mångfalden
bevaras utan exakt kunskap om dess förekomst och ekologi (Naturvårdsverket, 2015f).
Målet var att åtgärdsprogrammen år 2015 ska vara fastställda eller under genomförande.
Idag finns närmare 200 åtgärdsprogram där arternas och naturtypernas ekologi, hotbild
och möjliga åtgärder beskrivs. Därför kan man säga att målet är uppnått, men resurser för
att kunna genomföra alla åtgärdsprogram är idag inte tillräckliga (Naturvårdsverket,
2015j).
Minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattenområden ska senast år 2020 bidra till att
nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald. Detta mål ska uppfyllas
genom skydd eller annat bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk
mångfald eller ekosystemtjänster. Målet ska uppnås genom att skogar som har höga
naturvärden ska skyddas från avverkning. Från år 2012 till år 2020 ska det formella
skyddet av skogsmark ökat med 150 000 hektar skogsmark med höga naturvärden och i
behov av formellt skydd. Budgetminskning har lett till att takten på skogsskyddsarbetet
har sjunkit, och trots att budgeten nyligen återigen stärkts kommer det att vara svårt att
uppnå detta etappmål (Naturvårdsverket, 2015j).
År 2020 ska skogsbrukets frivilliga avsättningar av skogsmark i områden som har eller
kan komma att utveckla höga naturvärden, ökat till totalt 1 450 000 hektar. Detta
motsvarar ungefär 6 % av den produktiva skogsmarken. De ekologiska sambanden ska
ha stärkts så att skyddade och på andra sätt bevarade områden och biotoper är väl
förbundna och integrerade i landskapet genom att den gröna infrastrukturen har utvecklats
och förstärkts. Idag är cirka 5 % av den produktiva skogsmarken skyddad, målet på 6 %
kommer troligen inte nås med dagens tempo (Naturvårdsverket, 2015j).

Ett etappmål var att de förväntningar som samhället har på miljöhänsynen i skogsbruket
senast år 2015 skulle vara tydliggjorda och kända för skogsbruket. Skogsstyrelsen har
arbetat med framtagande av informationsmaterial om miljöhänsyn och bedrivit dialog
med fokus på miljöhänsyn med ledningarna för de 77 största skogsbruksaktörerna och
ideella organisationer. De har även arbetat med att utveckla skarpare tillsyn och
återkoppling av miljöhänsyn vid avverkning. Skogsstyrelsens utvärdering visar att
samsynen om vad som är god miljöhänsyn har ökat. Skogsbrukande organisationer anser
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också att lagkraven för miljöhänsyn har blivit tydligare. Men det finns dock
skogsbrukande organisationer som har en tydlig skeptisk inställning till miljöhänsyn och
har inte velat delta i dialog med skogsstyrelsen gällande miljöhänsyn (Naturvårdsverket,
2015j).
Ett annat etappmål var att det senast år 2015 skulle finnas goda förutsättningar för att få
ett variationsrikt skogsbruk. Regelverket, framförallt skogsvårdslagen, skulle ha utformas
på ett sådant sätt att det finns förutsättningar för ett variationsrikt skogsbruk. Ändringar i
regelverket har gjorts, men det anses inte vara tillräckligt för att få ett variationsrikt
skogsbruk. Skogsbruk bedrivs på kommersiella grunder där det är viktigt att både få goda
intäkter och att via ständiga rationaliseringar minska kostnaderna. Detta har lett till att
skogsbruket utvecklats mot att klara av ett fåtal åtgärder så effektivt som möjligt, vilket i
sin tur lett till att variationen inte har ökat. För ökad variation krävs att skogsbruket blir
bättre på att bedriva skoglig försöksverksamhet. Detta förekommer idag, men de följs
sällan upp och redovisas. Kunskaper om och attityder till hyggesfritt skogsbruk behöver
förbättras (Naturvårdsverket, 2015j).

7.3 Skogscertifieringar
7.3.1 Forest Stewardship Council
Forest Stewardship Council, som förkortas FSC, driver ett certifieringssystem för
skogsbruket. FSC grundades av representanter från 25 olika länder i Toronto 1993 för att
främja ett ansvarsfullt skogsbruk. En svensk skogsbruksstandard enligt FSC togs fram år
1996 (Forest stewardship council, u.å-c). Skogsägare som är FSC-certifierade måste följa
vissa principer och kriterier i sin skogsskötsel. Dessa ligger till grund för globala,
regionala och nationella skogsbruksstandarder (Forest stewardship council, u.å-b).
Nationella och regionala principer finns för att anpassa certifieringen efter de olika
förhållanden som finns mellan länder och regioner (Forest stewardship council, u.å-a).
Ett krav är att alla tillämpliga nationella lagar, internationella avtal och
överenskommelser som Sverige undertecknat ska följas. Ett annat krav är att den
biologiska mångfalden, känsliga ekosystem och naturtyper ska bevaras så att de
ekologiska funktionerna och skogens karaktär kan bibehållas. Att urskogar, skogar av
naturskogskaraktär och områden av stor miljömässig betydelse ska bevaras och inte får
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ersättas med trädplantager, är också ett krav för att få FSC-certifiering. Varje år
kontrolleras de certifierade företagen för att se om de uppfyller kraven (Forest
stewardship council, u.å-b).

7.3.2. PEFC
PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes och är
annat ett system för skogscertifiering. Sett till ytan av certifierad skogsareal är PEFC den
största märkningen och den används framförallt av småskaliga skogsbruk. Systemet
bildades 1998 av skogsägare från Sverige, Finland, Norge, Österrike, Tyskland och
Frankrike (Svenska PEFC, 2013).

8. Didaktisk vinkel - hur kan vi använda
denna kunskap i skolan?
Denna litteraturstudie har försett oss med djupare kunskap om den svenska skogen, dess
ekologi och hur skogsbruket påverkar den biologiska mångfalden. När vi jobbar som
gymnasielärare vill vi använda skogen som en resurs i undervisningen. Vi vill lära ut om
skogen och dess biologiska mångfald och värde genom att gå ut i skogen tillsammans
med eleverna. I gymnasiekursen Biologi 1 ska följande centrala innehåll behandlas i
området Ekologi (Skolverket, 2011):
•   Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till
frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
•   Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt
ekosystemtjänster.
•   Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt
faktorer som påverkar detta.
•   Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
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I kursen ska eleven även få kunskap och förståelse kring biologins karaktär och
arbetsmetoder genom (Skolverket, 2011)
•   fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern
utrustning. Hur man identifierar organismer.
•   planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt
formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
•   utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess
och felkällor.
•   bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder. ställningstagande
i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om
hållbar utveckling.
Vi tror att en exkursion i skogen med fokus på biologisk mångfald kan ge stora
möjligheter att behandla dessa punkter. I exkursioner förekommer en integrering av
lärande i naturen med lärande i klassrummet (Ballantyne & Packer, 2009). Under en
exkursion kan den abstrakta kunskap eleverna tillägnat sig i skolan upplevas med deras
sinnen (Alon & Tal, 2015). Exkursionen kan uppfattas som en aktivitet utanför skolans
vanliga rum och kan stimulera elever som har en bristande yttre eller inre motivation
(Schmidinger, 2015).

8.1 Exkursion som arbetssätt
Det är viktigt att eleverna har förkunskap om miljön de besöker. Man har sett att skolbarn
som kommer till en ny miljö utan att tidigare fått information om den, hellre lägger tid på
att lära sig om denna miljö istället för att fokusera på den tilldelade uppgiften. Inför en
exkursion bör man därför hålla en kort introduktion/lektion för att berätta om miljön som
skall besökas (Bitgood, 1989).
Undervisningsformer som bygger på upplevelsebaserat lärande engagerar eleverna i
större

utsträckning

än

lärarledda

undervisningsformer.

En

upplevelsebaserad

undervisning innefattar aktiviteter där elever får arbeta praktiskt med autentiska uppgifter
och undersöka verkliga problem. Eleverna får använda alla sina sinnen för att upptäcka
och uppskatta naturen (Ballantyne & Packer, 2009). Upplevelsebaserat lärande är särskilt
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viktigt när man vill förändra elevers attityder och beteenden. Upplevelsebaserat lärande
är det mest effektiva sättet att ta tillvara de unika möjligheter som naturen ger och
uppmuntra elevers lärande för hållbarhet (Ballantyne & Packer, 2009).
Schmidinger (2015) skriver i sin avhandling att en lärare framförallt bör fungera som
handledare och stöd under en exkursion. Ett fåtal lärarledda presentationer bör ske och
dessa ska vara strategiskt utvalda (Schmidinger, 2015). Alon och Tal (2015) har gjort en
studie som visar att läraren har en mycket viktig roll när aktiviteterna i en exkursion är
lärarledda. Att läraren berättar sådant som eleverna tycker är intressant visade sig vara
den absolut viktigaste faktorn till elevernas lärande. Att läraren använder sig av miljön
klassen befinner sig i, demonstrerar och ökar elevernas fysiska upplevelser är också
viktigt för elevernas lärande. Studien visar även att eleverna lär sig mycket när läraren
kan koppla fakta till vardagslivet (Alon & Tal, 2015). Det är viktigt att kunskapen som
eleverna ska tillägna sig kan kopplas till elevernas tidigare kunskaper, men också deras
tidigare erfarenheter och deras relationer till den miljö de lever i (Ballantyne & Packer,
2009).
Grupparbeten där eleverna får hjälpas åt att lösa uppgifter är ett bra arbetssätt i fält för
elever (Schmidinger, 2015). Genom att planera exkursionen så att eleverna tillsammans
får dela sina upptäckter och erfarenheter, kan värdefulla sociala interaktioner ske. Genom
att låta eleverna arbeta i smågrupper kan de få arbeta mer praktiskt, få fler tillfällen till att
ställa frågor och överlag bli mer involverade i arbetet (DeWitt & Storksdieck, 2008).
Det är viktigt att som lärare ge feedback till eleverna på uppgifterna de gör, både under
men kanske framförallt efter exkursionen. Att eleverna på något sätt får redovisa det de
gjort under exkursionen kan fungera som ett viktigt moment i lärandeprocessen
(Schmidinger, 2015). En viktig del för att upplevelsebaserad undervisning ska fungera är
att eleven, individuellt eller kollektivt, analyserar upplevelsen genom reflektion,
utvärdering och rekonstruktion. Detta gör att eleven kan ge erfarenheten en mening då
den sätts i jämförelse med tidigare erfarenheter (Andresen, Boud & Cohen, 2000).
I en studie gjord av Bamberger och Tal (2008) noterades att elever som gjorde ett
studiebesök på ett museum, fortfarande mindes mycket av detta besök 16 månader senare.
Exempelvis kom de ihåg namnet på utställningarna, guidernas förklaringar och aktiviteter
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de fick göra. Det visade sig att dessa elever refererade tillbaka lika många gånger till
besöket oberoende om det gått 16 månader eller om det var dagen efter besöket. Dessutom
tyckte eleverna själva att de lärt sig av besöket och att den sociala interaktionen dem
emellan var en viktig del. För en del elever fungerade studiebesöket som en förberedelse
för ämnen de senare kom att ha i skolan, för några blev besöket till och med en
intresseväckare för de som inte varit intresserade tidigare. Eleverna drog på egen hand
slutsatser och kopplade ihop det de lärt sig under besöket med kunskap de tidigare lärt sig
och senare lärde sig i skolan (Bamberger & Tal, 2008).

8.2 Vår exkursion
Med vår litteraturstudie som grund lägger vi här fram ett förslag på hur lärare skulle kunna
använda sig av skogen i undervisningen för att lära ut om biologisk mångfald. Vårt förslag
är en exkursion med fokus på biologisk mångfald och upplevelsebaserat lärande. Vi tror
att en sådan exkursion kan ge stora möjligheter att behandla de tidigare nämnda punkterna
från gymnasiekursen Biologi 1. Vi tänker att eleverna tidigare i biologikursen fått lära sig
ett antal växtarter utantill samt hur man identifierar organismer. De kunskaperna kommer
de att ha användning av i denna exkursion. Eleverna får tillgång till bildfloror under
exkursionen för att kunna artbestämma de arter som är okända för dem.
Eleverna får besöka tre olika typer av skogsområden; en produktionsskog, ett kalhygge
och en naturskog - alternativt en skog som inte avverkats på många år. Eleverna ska få
jämföra dessa olika skogsområden genom att göra naturrutor i dem. Eftersom att det är
viktigt att eleverna har förkunskap om miljön de kommer till (Bitgood, 1989), ägnar vi
lektionen innan exkursionen till att berätta om de olika miljöerna vi ska åka till och vad
vi ska göra under exkursionen. Vi tycker att det är relevant att vi under denna lektion, och
till viss del under själva exkursionen, berättar lite om den svenska skogen, skogens
ekosystem, ekosystemtjänster och det svenska skogsbruket. Att exkursioner kan ha en
positiv inverkan på eleven när denne ska lära sig fakta och begrepp (DeWitt &
Storksdieck, 2008) ger stöd för detta. DeWitt och Storksdieck (2008) har visat att
exkursioner på lång sikt kan ge en större inverkan på eleven om det finns en nära koppling
till läroplanen. Under den förberedande lektionen berättar vi därför vilka delar av det
centrala innehållet i kursen vi ska behandla.
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Under exkursionen ska eleverna få utföra uppgifterna i grupper om fyra. När de olika
områdena besöks får hälften av grupperna göra naturrutor som är 10x10 meter och ska
framförallt undersöka trädskiktet, den andra hälften får göra 10 små naturrutor som är 1x1
meter och ska framförallt undersöka bottenskiktet, fältskiktet och buskskiktet.
Grupperna som ska göra de stora naturrutorna ska svara på följande frågor:
1.  

Hur många olika och vilka trädarter hittar ni?

2.  

Hur stor andel (i procent) av träden består av lövträd?

3.  

Hur stor variation är det i trädens storlek och ålder?

4.  

Hur stor volym död ved finns det? Hur mycket stående död ved respektive
liggande död ved finns det? Hur mycket grov död ved (ved som har mer än 30
cm i diameter) finns det?

5.  

Kan ni hitta spår av någon störning?

Därefter ska eleverna rita en enkel skiss över naturrutan där man ser hur träden är
placerade, vilka olika trädarter och hur mycket död ved (stående respektive liggande) som
finns.
Grupperna som ska göra de mindre naturrutorna ska svara på följande frågor:
1.  

Hur många och vilka olika växtarter hittar ni? Plocka och ta med de fem
vanligaste arterna.

2.  

Till hur stor andel (i procent) täcks rutan av de olika växtarterna?

3.  

Vilka och hur många olika djurarter eller spår av djurarter hittar ni?

Efter exkursionen ska dessa elever även göra rank-abundansdiagram över växtarterna de
hittat. Grupperna som gör stora naturrutor ska renskriva och rita sina bilder över området.
(Rank- abundansdiagram används i de flesta av de studier vi har läst, vilket gör att vi
tycker eleverna bör använda sig av denna metod.)
Lektionen efter exkursionen görs nya grupper. I varje grupp finns elever som gjorde
undersökningar i 10x10 rutor respektive 1x1 rutor för att de ska kunna dela med sig och
ta del av varandras erfarenheter och kunskaper från exkursionen. Dessa grupper ska nu
sammanställa sina resultat från exkursionen i kompendier som skall skickas till läraren. I
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dessa bör de renskrivna bilderna finnas med, tillsammans med artlistor etc. Med stöd från
böcker och internet ska grupperna även diskutera och besvara följande frågor:
1.   Hur påverkar naturliga störningar, som exempelvis brand och storm, skogen och
de djur och växter som lever där? Ge exempel på flera olika arter som gynnas
och missgynnas.
2.   Hur påverkar mänskliga störningar, som exempelvis kalavverkning, skogen och
de levande djur och växter som lever där? Ge exempel på flera olika arter som
gynnas och missgynnas.
3.   Vilka stora skillnader finns mellan de tre olika skogsområdena när det gäller:
a) artrikedom b) artsammansättning c) populationers storlek?
4.

Vilka faktorer påverkar:
a) artrikedom b) artsammansättning c) populationers storlek?

5.

Utvärdera de resultat ni fick under exkursionen genom att analysera de
arbetsmetoder ni använt. Vilka felkällor hittar ni?

För bedömning har vi sedan tänkt oss att ha ett seminarium där frågorna ska diskuteras.
Dessutom ska även dessa övergripande frågor besvaras under seminariet:
1.  

Vilka faktorer är viktiga för biologisk mångfald i den svenska skogen?

2.  

Vad anser ni behöver göras inom det svenska skogsbruket för att gynna skogens
biologiska mångfald?

3.  

Vad anser ni kan göras på individnivå respektive samhällsnivå (inom Sverige
och globalt) för att gynna skogens biologiska mångfald?

Varje seminariegrupp ska bestå av en av grupperna som gjorde smårutor och en som
gjorde stora rutor, så att eleverna återigen är i sina gamla grupper men tillsammans med
en annan grupp. Slutligen ska eleverna få utvärdera hela arbetet och tillvägagångssättet.
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9. Diskussion
Att genomföra en exkursion med fokus på biologisk mångfald och upplevelsebaserat lärande
tror vi kan ge stora möjligheter att behandla det centrala innehållet i Biologi 1 som handlar
om ekologi. Under en exkursion kan den abstrakta kunskap eleverna tillägnat sig i skolan
upplevas med deras sinnen (Alon & Tal, 2015). Upplevelsebaserat lärande är det mest
effektiva sättet att ta tillvara de unika möjligheter som naturen ger och uppmuntra elevers
lärande för hållbarhet (Ballantyne & Packer, 2009). Vi kan dock se vissa svårigheter med att
genomföra exkursionen vi lagt fram som förslag. En svårighet är att bara 1 % av Sveriges
skog är naturskog vilket gör det svårt att hitta en sådan skog inom rimligt avstånd från skolan.
Om detta är fallet är vårt förslag att man istället besöker en äldre produktionsskog eller ett
naturreservat för att kunna jämföra de olika skogsområdena med varandra. En annan svårighet
är att förberedelse, genomförande och efterarbete av exkursionen kan ta mycket tid. Vi tror
dock att det kan vara värt att ge projektet denna tid då vi anser att en stor del av det centrala
innehållet i Biologi 1 kan behandlas. Vi hoppas att lärare kan använda vårt förslag som
underlag och inspiration för undervisning inom ekologi.
Vi kan konstatera att det i produktionsskogar finns en lägre biologisk mångfald än i
naturskogar. Den största anledningen till att rödlistade arter ökar i Sverige är att andelen
naturskog minskar då den övergår till produktionsskog (Sundberg et al, 2015).
Trakthyggesbruk är den dominerande skogsbruksmetoden i Sverige och idag är det just
trakthyggesbruket som har störst påverkan på den biologiska mångfalden i Sverige
(Albrektsson et al., 2012; Larsson et al, 2011). I alla de organismgrupper vi tittat på finns det
arter som hotas av trakthyggesbruket. Vi har dock sett att det finns några få djur och växter
som gynnas av trakthyggesbruket, då framförallt för att kalhygge ger gott om föda och öppna
ytor (Naturvårdsverket, 2015g).
99 % av Sveriges skog är produktionsskog och de flesta av dessa skogar är monokulturer av
gran eller tall med ungefär samma ålder (Linder & Östlund, 1998; Albrektsson et al., 2012).
Till skillnad från produktionsskogar har naturskogar en större andel lövträd och flera olika
trädarter i många olika åldrar (Naturvårdsverket, 2015g). En sådan skog bidrar till stor
variation och därmed också en större biologisk mångfald. Skogar som har död ved av lövträd
har visat sig vara de som har artrikast fauna. Genom att öka antalet gamla och döda lövträd i
boreal skog, kan man öka mångfalden av arter (Axelsson et al., 2002). I produktionsskogar
står träden även tätare än vad de gör i naturskogar. Detta gör att mindre ljus når fältskiktet i
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produktionsskogar och leder till en lägre biologisk mångfald. Det är framförallt kärlväxter
som drabbas av mörkare skogar (Sundberg et al, 2015).

Död ved fungerar som parningsplats och skydd, eller ger mat och fuktig miljö till insekter,
fåglar och däggdjur. Förmultnande stubbar, grenar och stockar fungerar alla som substrat för
svampar, mossor, lavar och kärlväxter (Fauteux et al., 2012). I Sverige är 39 % av de
rödlistade skogslevande arterna beroende av död ved (Almstedt et al., 2005). Vissa är
dessutom specialiserade på en specifik trädart eller olika tjocklekar på veden (Larsson et al.,
2011). Många rödlistade organismer är kopplade till grov död ved (Almstedt et al., 2005). I en
skog där det finns över 20 kubikmeter död ved per hektar skapas en miljö där många
vedlevande arter trivs. I en naturskog kan det finnas mellan 19 till 145 kubikmeter död ved
per hektar skog, medan det i en produktionsskog i genomsnitt endast finns 6,5 kubikmeter per
hektar (Sundberg et al, 2015). I dagens skogsbruk tas ofta den döda veden bort eller förstörs
av skogsbruksmaskiner (Larsson et al., 2011). Detta gör att många arter som är beroende av
död ved missgynnas i produktionsskogar och att den biologiska mångfalden i dessa skogar är
lägre än i naturskogar.

Gamla skogar med lång skogskontinuitet har en hög biologisk mångfald och innehåller
fler hotade arter än produktionsskogar (Ohlson & Tryterud, 1999). En av anledningarna
till detta är att skogskontinuiteten i produktionsskogar bryts när de avverkas. Skogsbruket
bidrar också till fragmentering av skog, exempelvis då vägar anläggs och skog
kalavverkas. Fragmentering påverkar den biologiska mångfalden negativt då
populationer kan skiljas åt och isoleras från varandra. Djurs möjligheter att röra sig över
stora områden minskar och avstånden mellan en arts levnadsmiljöer kan bli så stora att
de överstiger artens spridningsförmåga. Detta kan leda till att en återkolonisering av en
plats försvåras (Sandström et al., 2015). På sikt kan detta leda till minskad biologisk
mångfald.
Den naturliga störning som påverkar den biologiska mångfalden mest är brand, då många
arter är direkt eller indirekt beroende av skog som har brunnit. Dagens produktionsskogar
tillåts inte ofta att brinna och den naturliga brandregimen är nästan helt borta för att
brandbekämpningen har blivit så effektiv (Esseen et al., 1997). Detta innebär att
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produktionsskogar får en lägre biologisk mångfald med färre organismer som på något
sätt förknippas med brand.
Om det svenska skogsbruket skulle sträva efter att få produktionsskogar med processer
och strukturer som finns i naturskogar, tror vi att den biologiska mångfalden skulle öka.
Vi anser därför att en produktionsskog bör ha en trädsammansättning med lövträd och
flera olika trädarter i många olika åldrar. Mängden död ved i dessa skogar bör vara 20
kubikmeter eller mer per hektar skog. Bränder bör inte endast ses som stora ekonomiska
förluster, de bör ses som stora möjligheter för sällsynta arter att etableras. Idag finns lagar,
förordningar och föreskrifter som ger ett visst stöd för att skogsbruket ska sträva efter att
få produktionsskogar att efterlikna naturskogar. Dagens skogsvårdspolitik har sin grund
i två jämställda mål: ett miljömål och ett produktionsmål. Miljömålet handlar om att den
biologiska mångfalden ska säkras och att hotade arter och naturtyper ska skyddas.
Produktionsmålet handlar om att skogen ska nyttjas på sådant sätt att den ger en uthålligt
god avkastning (Skogsstyrelsen, 2015). I Skogsvårdslagens föreskrifter står det att hänsyn
ska tas till naturvårdens intressen vid skötsel av skog, som exempelvis hyggens storlek,
kvarlämnande av träd och trädsamlingar, gödsling, dikning och skogsbilvägars
sträckning. Men det står också att denna hänsyn inte får vara så ingripande att “pågående
markanvändning avsevärt försvåras”. Vår tolkning av detta är att produktionsmålet är
mycket viktigare än miljömålet, trots att det står att de är jämställda.
Att vi ska nå målet Levande skogar anses ännu inte vara möjligt då många skogslevande
arter fortfarande är hotade (Naturvårdsverket, 2015a). Att öka miljöhänsynen genom att
använda sig av hyggesfria brukningsmetoder och genom att minska habitatförluster och
fragmentering skulle öka den biologiska mångfalden i produktionsskogar. Ett sätt att öka
den biologiska mångfalden skulle också vara att avsätta fler skyddade områden
(Naturvårdsverket, 2015a), men för att öka takten på skogsskyddsarbetet behövs mer
resurser (Naturvårdsverket, 2015j). Vi anser att mer resurser även behöver ges till
genomförandet av åtgärdsprogram. Genom att göra landskapet funktionellt för de arter
som har åtgärdsprogram kan en stor del av den övriga mångfalden bevaras utan exakt
kunskap om dess förekomst och ekologi (Naturvårdsverket, 2015f).
Skogsbruk bedrivs på kommersiella grunder där det är viktigt att både få goda intäkter
och att via ständiga rationaliseringar minska kostnaderna. Detta har lett till att skogsbruket
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utvecklats mot att klara av ett fåtal åtgärder så effektivt som möjligt, vilket i sin tur lett
till att hyggesfria skogsbruksmetoder inte har ökat. För ökad användning av hyggesfria
skogsbruksmetoder krävs att skogsbruket blir bättre på att bedriva skoglig
försöksverksamhet. Detta förekommer idag, men de följs sällan upp och redovisas.
Skogsstyrelsens utvärdering visar att samsynen om vad som är god miljöhänsyn har ökat
och skogsbrukande organisationer anser att lagkraven för miljöhänsyn har blivit tydligare.
Men det finns dock skogsbrukande organisationer som har en tydlig skeptisk inställning
till miljöhänsyn (Naturvårdsverket, 2015j). Om vi vill se en ökning av biologisk mångfald
tror vi att kunskaper och attityder till hyggesfritt skogsbruk måste förbättras och att
Skogsstyrelsen måste utveckla regelverket ytterligare. Miljömålet måste vara minst lika
viktigt som produktionsmålet.

10. Tack
Tack till våra handledare Kjell Carlsson och Karl-Olof Bergman.
Tack till vår examinator Thomas Östholm.
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