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Sammanfattning
Detta är en studie av teori och praktik i svensk skogspolitik, undersökningen är gjord med
hjälp av intervjuer av skogsmaskinförare. Syftet med studien var att belysa och analysera
orsaken till de skador som skogsbruket orsakar. Jag ville undersöka hur de skogspolitiska
målen omsätts i praktiken, vilka problem som finns i överförandet av målen till praktisk
handling, var dessa problem ligger och hur de kan hanteras. Under de intervjuer som
genomfördes med skogsmaskinförarna utkristalliserades några faktorer som utgör problem
och som har betydelse för hur skogspolitiken genomförs i praktiken. Det som
skogsmaskinförarna menar utgör problem är bland annat bristfällig information, dåliga kartor
och snötäckt mark. Vidare framkom att andra åtgärder än avverkning kan orsaka skador på
skyddsobjekt. Andra skogsåtgärder är inte lika kringgärdade av restriktioner som
slutavverkningar. Att objekt inte finns på kartor beror på att de inte är inventerade och
registrerade. När marken är täckt med snö, objekt inte finns markerade på någon karta, inte är
markerat i fält och ingen har lokal kännedom om objekten är det stor risk för att de skadas.
Allt färre anställda i skogen gör att skogsarbetare arbetar över allt större områden vilket leder
till att lokal kännedom om objekt också saknas idag. Stora insatser behöver göras för att få till
stånd inventeringar av kulturobjekt och nyckelbiotoper, dessa behöver också registreras och
föras in på kartor som snabbt kan göras tillgängliga för skogsbruket. Rutiner för
informationsflödet och fortsatt satsning på utbildning, rådgivning och information till alla
skogens aktörer är viktigt för att målen skall kunna nås.
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Begrepp
FSC Forest Stewardship Council är en modell för skogscertifiering med nivåstandard (se
bilaga 1). Av den produktiva skogsmarken i Sverige är 45 % FSC-märkt (Ekelund och
Liedholm, 2000). Vid utgången av år 2000 var 10 miljoner hektar svensk skog certifierad
enligt FSC (Merkell, 2001).

Hänsynsytor är små områden på 0,01 – 0,5 hektar som vid föryngringsavverkning undantas
från åtgärder helt eller delvis. Det kan vara zoner runt impediment eller vattendrag, men också
mindre skogsholmar som sparas inom själva föryngringsytan. Hänsynsytorna innebär
produktionsförluster (Thuresson och Svensson, 1998).

Nyckelbiotoper är skogsområden där man finner eller har stark förväntan att finna rödlistade
arter (Norén, 1995). Nyckelbiotoper är ofta rester av artrika skogsekosystem och är ofta
livsmiljö för rödlistade arter. En från naturvårdssynpunkt särskilt skyddsvärd miljö (biotop)
där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. Nyckelbiotoper bör generellt undantas från
skogsbruk. Många av arterna i nyckelbiotoperna kräver omfattande hänsyn.

PEFC Pan Euoropean Forest Certification är en modell för skogscertifiering med
nivåstandarder (se bilaga 2). Vid utgången av år 2000 var 1,3 miljoner hektar svensk skog
certifierad enligt PEFC (Merkell, 2001).

Rödlistade arter är arter som på längre eller kortare sikt är hotade till sin existens. Totalt
finns det 4120 rödlistade arter i Sverige. Av dessa återfinns drygt 50 % i skogen. Cirka hälften
av de rödlistade arterna är känsliga mot alla typer av avverkning, medan den andra hälften tål
åtminstone plockhuggning. Cirka en fjärdedel av de plockningstoleranta arterna klarar även
kalhuggning om det lämnas ett antal gamla och döda träd knutna till de rödlistade arterna
(Larsson, 1998).

Skogsmark är enligt Skogsvårdslagen 2 §, mark som är lämplig för virkesproduktion och
som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål. Vidare avses mark där det bör
finnas skog till skydd mot sand- och jordflykt eller mot att fjällgränsen flyttas ned.

Skördare är en maskin som i ett moment, fäller, kvistar och kapar träd.

Traktdirektiv är en arbetsinstruktion som klargör för alla inblandade vad som gäller för en
avverkning.

Ädellövskog i lagens mening är en skog som utgörs av lövskog till minst 70 % och av
ädellövskog till minst 50 %. Med ädla träd avser Skogsvårdslagen (22 §) de inhemska
trädslagen, alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn.
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Levande skogar – ett svenskt miljökvalitetsmål
Det moderna och rationella skogsbruket i Sverige har förändrat förutsättningarna för
bevarandet av både natur- och kulturmiljön i våra skogar. I skogsbruket förstörs värdefulla
nyckelbiotoper dagligen och Riksantikvarieämbetet befarar att större delen av
fornlämningarna är skadade av skogsbruket. Skogsvårdsorganisationens undersökningar visar
att vid avverkningar och andra skogsåtgärder, följs inte ens minimikraven i Skogsvårdslagen.
I och med att miljömedvetandet vuxit fram på mer eller mindre alla plan i samhället har också
skogen kommit att innefattas i miljöpolitiska beslut och deklarationer. I maj 1993 beslutade
Riksdagen om en ny skogspolitik (1992/93 JoU 15) och i den nya lag som togs den 1 januari
1994 fastställs att svensk skogspolitik skall bygga på två jämställda mål: ett produktionsmål
och ett miljömål. Miljömålet ”Levande skogar” är dessutom ett av 15 nationella
miljökvalitetsmål som Sveriges Riksdag satt upp i april 1999, tanken är att målen skall uppnås
inom ungefär en generation, det vill säga 25-30 år (tabell 1). Miljökvalitetsmålen definierar
det tillstånd för den svenska miljön som arbetet skall sikta mot. De mer preciserade delmålen
som regeringen presenterade i maj 2001, skall i flertalet fall nås till år 2010 (SUS, 2001).

Tabell 1. Den svenska skogspolitikens miljömål, produktionsmål och miljömål skall uppnås inom en
generation. Delmålen skall till större delen vara uppfyllda år 2010 (Källa: SUS, 2001).
Produktionsmål Skogen och skogsmarken skall utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att

den ger en uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning skall
ge handlingsfrihet i fråga om användningen av vad skogen producerar

Miljömål Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras. En biologisk
mångfald och genetisk variation i skogen skall säkras. Skogen skall brukas
så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges
förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga
bestånd. Hotade arter och naturtyper skall skyddas. Skogens
kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden skall värnas

Delmål Ytterligare 900 000 ha skyddsvärd skogsmark skall undantas från
skogsproduktion till år 2010.

Mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och gammal skog skall
bevaras och förstärkas till år 2010 på följande sätt:

- Mängden hård död ved skall öka med minst 40 % i hela landet och
med avsevärt mer i områden där den biologiska mångfalden är särskilt
hotad.

- Arealen äldre lövrik skog skall öka med minst 10 %.
- Arealen gammal skog skall öka med minst 5 %.
- Arealen mark föryngrad med lövskog skall öka.

Skogsmarken skall brukas på sådant sätt att fornlämningar inte skadas
och så att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är
försumbara år 2010.

Senast år 2005 skall åtgärdsprogram finnas och ha inletts för hotade arter
som har behov av riktade åtgärder.
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Av Sveriges totala yta på 41 miljoner hektar (ha) är 23 miljoner ha täckta med skog. På
merparten av skogsmarken bedrivs skogsbruk, det omfattande skogsbruket gör skogen till vårt
lands viktigaste naturresurs. Nästan 100 000 personer arbetar inom skogsindustrin idag.
Skogen ger Sverige stora exportinkomster eftersom 80 % av skogsindustrins produktion
exporteras. Exportinkomsterna för skogsindustrin år 1999 var 75 miljarder kronor eller cirka
13,5 % av det totala exportvärdet (Ekelund och Liedholm, 2000).

Huvudansvaret för miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” ligger på Skogsstyrelsen (Aronsson
et al, 1999). Skogsvårdsorganisationen har som sektorsansvarig myndighet till uppgift att
verka för en implementering av skogspolitiken och se till att mål och ambitioner uppnås
(SUS, 2001). Enligt ett pressmeddelande 1999-07-07, från Riksrevisionsverket sägs att;
Skogsvårdsorganisationen saknar till räckliga styrmedel för att förmå skogsnäringen att värna
om den biologiska mångfalden i skogen, och att det moderna skogsbruket har kommit att
utgöra ett allt större hot mot den biologiska mångfalden i skogen (www.rrv.se). Vidare påtalas
det i pressmeddelandet att, för det skogspolitiska produktionsmålet finns många tvingande
styrmedel (exempelvis regler om återbeskogning efter slutavverkning och beskogning av
nedlagd jordbruksmark, egen anm.) men för miljömålet är utrymmet för myndighetsutövning
begränsat. Det finns regler som skyddar den privata äganderätten (skogsvårdslagen 30 §:
Kraven på hänsyn får inte vara så omfattande att pågående markanvändning avsevärt
försvåras, egen anm.) och som därmed hindrar införandet av mer tvingande regler.
Riksrevisionsverket menar vidare, att vid slutavverkning av skog är det i praktiken
maskinförarna som avgör vilken hänsyn som tas till olika naturvärden. Därför anser
Riksrevisionsverket att Skogsvårdsorganisationens rådgivningsinsatser bör riktas på i första
hand maskinförarna och inte som tidigare till markägarna.

I Skogsvårdsorganisationens egen utvärdering av skogspolitiken, SUS 2001, sägs det att
orsaken till varför åtgärder utförs eller inte och därmed påverkar skogstillståndet inte är känt
och svårt att mäta, dokumentera och analysera. Skogsvårdsorganisationen har sedan 1989
genomfört landsomfattande inventeringar av den natur- och kulturmiljöhänsyn som tas i
samband med föryngringsavverkning. Resultaten har enligt undersökningarna förbättrats
under 1990-talet, men fortfarande är 23 % av de privata och 14 % av de övriga sämre än
lagkraven. Av de privata är 22 % bättre än lagkraven och 37 % av de övriga vilka därmed kan
sägas uppnå skogspolitikens mål. Svenska skogar är, förutom stora naturvärden, också rika på
kulturlämningar. I SUS 2001, uppges att fasta fornlämningar skadas allt för ofta, det befaras
att inte mindre än 75 % av de kända fornlämningarna kan vara skadade. Hur det står till med
objekt som inte registrerats finns det i dagsläget ingen kännedom om.

Syfte
Syftet med denna uppsats är att belysa och analysera orsaken till de skador som skogsbruket
orsakar. Detta görs genom att intervjua ett antal skogsmaskinförare eftersom de bör ha goda
kunskaper om när och varför olika hänsyn tas eller inte tas i praktiken. Studien har i första
hand avgränsats till de skador som uppstår på natur- och kulturobjekt i skogsmark vid
slutavverkning och markberedning. De frågor som varit centrala och vägledande för arbetet
är:
- Hur omsätts de skogspolitiska målen i praktiken?
- Vilka problem finns i överförandet av målen till praktisk handling?
- Var ligger dessa problem?
- Hur kan problemen hanteras?
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Metod
Studien har genomförts med kvalitativ ansats, vilket innebär att den metod som använts inte är
inriktad på att pröva om samlad information har generell giltighet. Hur kvalitativ metod skall
definieras är inte självklart. Men ett särmärke för kvalitativ metod är att den utgår från
studieobjektens perspektiv (Alvesson och Sköldberg, 1994). Det centrala i studien var att
samla information för att förvärva en djupare förståelse för det problemkomplex som jag
studerat och dess relation till det sammanhang som det inryms i. Även vid kvalitativ forskning
kan det för att belysa en del bakgrundsmaterial vara lämpligt att använda en del
kvantifieringar (Alvesson och Sköldberg, 1994). I denna studie används kvantifieringar från
tidigare studier för att beskriva olika förhållanden. För att få en mer fullständig uppfattning
och en djupare förståelse av det som studerades valde jag respondentintervjuer som metod.
Respondentintervjuer bygger på att personer som är delaktiga i den studerade företeelsen
intervjuas. Som respondentgrupp valdes skogsmaskinförare som på goda grunder kan antas ha
bra kunskaper om skador som skogsbruket orsakar. De faktorer jag kom att uppfatta som
viktiga under studien, för skogspolitikens genomförande i praktiken var; skogsmaskinförarnas
utbildning och vilka direktiv de får innan en skogsåtgärd. Vidare ansåg jag att det var viktigt
vilken inställning skogsmaskinförarna har till hänsynskraven, och hur dessa krav inverkar på
deras arbete. Eftersom jag uppfattade dessa faktorer som viktiga var det också viktigt att
frågorna kom att innefatta just dessa faktorer. Frågorna användes vid telefonintervjuer med 20
olika skogsmaskinförare som kör så kallade ”skördare,” en slags avverkningsmaskin.

Urvalet av intervjuobjekt är en avgörande del av alla undersökningar. Om fel personer finns i
urvalet kan det leda till att undersökningen blir värdelös i relation till den utgångspunkt som
funnits från början (Holme och Solvang, 1996). För att undvika detta eftersträvade jag att få
ett så nyanserat urval av respondenter som möjligt i intervjuerna. För att också få en jämn
spridning i landet bland mina respondenter sökte jag efter ”avverkningar” på ”Gula sidorna”
via Internet under ”Skogstjänster”. Bland de träffar jag fick valdes ett antal stora och små
näringsidkare inom skogsbruket med en spridning över hela landet. På så vis fick jag kontakt
med skogsmaskinförare från tolv olika landskap, från Norrbotten i norr till Småland i söder.
Det slumpmässiga i urvalsmetoden har bidragit till att en del landskap finns med tre gånger,
andra två eller en gång och några inte alls.

Telefonintervjuer
De flesta respondenterna var möjliga att nå endast på mobiltelefon, vilket gjorde att de flesta
intervjuerna kom att ske med hjälp av mobiltelefoni. En del samtal bröts gång på gång och det
hände att ord föll bort i samtalen och jag fick upprepa mina frågor flera gånger. De flesta
respondenter jag nådde, satt och körde sina maskiner när jag ringde upp dem, en del var i full
verksamhet under samtalet medan andra avbröt arbetet en stund. Några respondenter hade jag
turen att nå under en rast. Två förare kontaktades i hemmet under kvällstid, då det inte gick att
nå dem under dagtid. Bara en gång blev jag nekad att få tala med en förare i tjänst, det skulle
enligt den som tog emot mitt samtal, bli för dyrt för bolaget om det föll bort arbetstid på grund
av en intervju. Andra påtalade att deras maskiner var dyra i drift och att jag måste skynda på
samtalet. De flesta sa dock inget om att det kostade dem pengar att jag störde under arbetstid.
Vid inledandet av intervjuerna presenterade jag mig som student vid Linköpings Universitet
och berättade att jag arbetade med en uppsats om teori och praktik i svensk skogspolitik. Jag
förde anteckningar medan intervjuerna pågick. För att inte blanda ihop svaren från de olika
respondenterna, skrev jag rent anteckningarna omedelbart efter varje intervju.
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Tilläggsfråga
Från början hade jag åtta frågor i min undersökning. Men när svaren på dessa frågor var
sammanställda, utkristalliserades ytterligare en fråga. En fråga om hur det kommer sig att det
trots bra utbildning och information inom skogsbruket, ändå uppstår skador på natur- och
kulturobjekt vid avverkningar. För att få svar på denna fråga, upprepades proceduren med
mobiltelefonintervjuer. Olika omständigheter, som till exempel att skogsmaskinförarna ibland
byter telefoner, och att telefonnummer vidarekopplats både vid det första och andra tillfället
gjorde det omöjligt att än en gång kunna nå alla tidigare respondenter. Tilläggsfrågan har
därför bara besvarats av tio respondenter.

Resultat

Respondenterna
Av de 20 maskinförare som intervjuades, arbetade sex stycken åt både stora och små bolag.
Tio stycken arbetade enbart åt stora och fyra hade enbart små uppdragsgivare. Inte mindre än
16 stycken maskinförare arbetade för certifierade bolag.

Av de intervjuade maskinförarna uppger bara en av 20 att han helt saknar utbildning i
skogsmiljövård och två säger att de fått ”inte mycket” av denna typ av utbildning. Av alla
maskinförare, saknade fyra stycken utbildning rörande natur- och kulturmiljövärden i
skogsmark. Två av dem arbetade för certifierade bolag och två för icke-certifierade bolag.

Direktiven
Alla 20 maskinförarna säger att de får någon form av information om natur- och kulturvärden
inför en avverkning. Direktiven varierar, en del får mycket detaljerade direktiv både skriftligt
och muntligt, andra får bara skiftligt, en del bara muntligt, vilket exemplifieras genom citaten
nedan. Bara en enda maskinförare sa att han inte får någon information om specifika objekt
som inte får skadas. Denna maskinförare arbetade åt ett certifierat bolag.

Av 20 maskinförare säger 16 att de får ta del av den hänsynsredovisning som finns i den
avverkningsanmälan som måste göras innan en avverkning större än 0,5 ha. Bara en uppger
att han inte får någon information alls om denna hänsynsredovisning. De tre övriga sa att de
inte får ta del av hänsynsredovisningen men att de får information i en grovplan,
avverkningsplan eller i traktdirektiven.

Nedan ges några exempel på de svar som gavs på frågan om hur förarna fick ta del av
hänsynsredovisningen i avverkningsplanen:

Massor av direktiv, en massa papper och grejer på grund av certifieringen.

SCA har en policy som man alltid ska jobba efter.

Traktdirektiv, ritat och inskrivet med fornlämningar och nyckelbiotoper.
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Vi vill ha exakta direktiv, vägrar nästan utan, det är viktigt med traktdirektiv, annars kan vi få
stå till svars och kan åka dit. När vi fått direktiv åker ägaren dit för det som är fel.

Att följa Skogsvårdslagen, spara kantzoner och trädgrupper och eventuella fornlämningar.

Avverkningsunderlag som är taxerat och gäller både natur- och kulturobjekt. Skall även
dokumenteras vad som lämnas kvar.

Traktkarta med utförliga direktiv med hänsyn. Kartorna är GPS-baserade och mycket exakta.

Lite träd kvar, typ.

Hänsynskraven
På frågan om hur hänsynskraven påverkat arbetet tycker 11 av 20 att det blivit mer arbete på
grund av dokumentation och att man måste vara observant, vilket exemplifieras genom citaten
nedan. De tycker att kapaciteten blir mindre eftersom arbetet tar längre tid, det kostar också
ekonomiskt. Fem maskinförare tycker att det inte är någon skillnad nu mot tidigare och två
tycker att det blivit lättare.

Mer arbete, alla dokument skall sparas och förvaras i fem år. Det skall göras dokumentation
av allting, ritas in på kartor och skrivas. Det extra arbetet är inte debiterbart.

Man måste vara mycket mer observant och ta reda på vad som gäller för platsen.

Mycket mer arbete, mer intressant. Det är bara frågan om vem som skall stå för kostnaden.

Ingen skillnad, lämnar bara mer, ser inga problem, kan kanske vara problem för nybörjare.

Positivt, för tio år sedan blev man beordrad att ta bort det man själv ville spara. Idag är man
friare att spara och skapa egna miljöer.

Jag måste piska mina mannar att följa riktlinjerna.

Drygt hälften, 11 av 20, tycker att miljöhänsynskraven i skogsbruket är bra, sju av 20 tycker
att det gått för långt, två av tio tycker att det behövs mer. De olika förhållningssätten
exemplifieras genom nedanstående citat:

Jag förstår att det är bra, det är inte bra med utsläpp av oljor och grejor. Det är bra med
natur- och kulturvård.

Det har blivit bättre på sista tiden, reglerna skulle ha kommit mycket tidigare. Förr togs
ingen hänsyn till kantzoner och man rensade bort allt i lövträdsväg. Idag vill man ha minst 10
lövträd per hektar. Det är mycket bättre och roligare nu.

Det har gått lite för långt.

Rätt bra, rimlig nivå idag. För tio år sedan var det hysteri, idag är det mer indelat i
produktionsskog och miljöskyddat. Man skyddar vid behov och producerar vid behov.
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För mycket, ett stort jävla tjoller.

Bättre, helt klart.

Vissa saker är välbehövligt men det finns en del överdrifter.

Varför blir det fel?
På tilläggsfrågan; hur det kommer sig att det trots bra information och utbildning inom
skogsbruket ändå blir fel, som till exempel att objekt som skall skyddas blir skadade eller
förstörs, fick jag lite olika svar. Hälften uppgav att det är problem när marken är täckt med
snö. Sex av tio uppger att skyddsobjekt som skadas helt enkelt inte finns på någon karta,
vilket medför att ingen känner till objekten.

Några exempel på svar på frågan om varför objekt skadas:

Det kan bero på att man kör på vintern, då syns inget på grund av snön.

På vintern är det svårt, när det är täckt med snö.

Det som inte finns på kartan, som man inte har kunskap om och som inte syns, finns så att
säga inte. Vet man om objekten är det inga problem.

Då måste det vara dåligt uppmärkt på kartor, annars hänger det på maskinföraren.

Det är markägarens skyldighet att berätta vad som finns. Det är sällan entreprenörers eller
maskinförares fel. Objekt skall finnas med i avverkningsplan.

Allt finns inte på kartorna, till exempel tjärdalar och kolbottnar.

Nyckelbiotoper är i farozonen vid avverkningar under en halv hektar, då behövs ingen
avverkningsanmälan. Då är det markägarens informationsansvar som brister om ingen
information ges. Att det blir fel beror på att någon länk brister någonstans.

Information och kommunikation är svårt inom alla yrkesområden. Information på telefon
fungerar inte. Tjänstemän kan ge otydliga direktiv.

All planering behöver göras vid barmark men det är sällan så.

Det är dålig markering.

En förare påpekade att det kan uppstå skador vid andra moment än vid själva avverkningen:

Det kan uppstå skador i senare led också, vid till exempel markberedning och skotning av ris
kan snitslarna vara borta och de har ofräschare kartor.
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Orsaker till skador och förslag till åtgärder

Skador i andra led än i slutavverkningen
En av respondenterna påtalade att inte bara skördare orsakar skador på objekt i skogen,
skotning av ris och markberedning kan också ge skador. Dessa åtgärder är inte reglerade på
samma sätt som slutavverkningar. När skotaren och/eller markberedaren kommer, kan snitslar
vara borta och kartorna är inte lika fräscha som vid slutavverkningar. För slutavverkningar på
arealer större än 0,5 ha måste enligt Skogsvårdslagen en anmälan göras till
Skogsvårdsstyrelsen sex veckor i förväg. I anmälan skall det finnas en redovisning av vilka
miljöhänsyn som kommer att tas. Några motsvarande krav finns inte för skotning eller
markberedning. Inte heller vid avverkning av arealer mindre än 0,5 ha behövs någon
avverkningsanmälan eller hänsynsredovisning motsvarande den som måste göras vid
slutavverkning av större arealer. Markberedning innebär att markens humuslager tas bort och
att mineraljorden blottas på hygget för att ge plantorna gynnsammare livsbetingelser. När de
övre jordlagren rörs om, ökar tillgången på näringsämnen och plantorna växer fortare (Olsson,
1992). Markberedning är den åtgärd som utgör den största risken för skador på kulturmiljöer,
vilket kan medföra att åtgärden som sådan ibland ifrågasätts. På några minuter kan en
markberedare utplåna spåren av såväl tusenåriga fångstgropar och stensträngar som
sekelgamla kolbottnar och kolarkojor. Skadorna vid markberedning härleds för det mesta till
bristande kännedom och kunskap om lämningarna. Maskinell bearbetning kan skada både
lämningar och den geografiska markprofilen (Olsson et al, 1992). Markberedning gynnar
etableringen av lövträd, vilket i sin tur kan vara positivt för den biologiska mångfalden (SUS,
2001).

Skotning av ris, röjning och gallring genomförs liksom avverkning, med stora tunga maskiner
och kan leda till skador på natur- och kulturobjekt i skogen. Skotning av ris brukar göras när
barren fallit bort från riset efter avverkningen, då kan det ha gått så lång tid att de snitslar som
eventuellt fanns vid avverkningen är borta. Röjning innebär att träd som man inte vill ha kvar
avlägsnas, detta görs när träden är 10-20 år gamla och nått en höjd av 2-4 meter. Gallring
innebär att skogsbeståndet glesas ut genom att en del träd avverkas och virket tas tillvara,
gallring görs när träden är 20-50 år (Ekelund och Liedholm, 2000). Dels kan dessa åtgärder
orsaka körskador och ett högt gallringsuttag ger en ökad risk för stormfällning av träd. När
träd blåser omkull finns det risk för att trädens rötter sliter sönder kulturobjekt i skogen. Även
vid avverkningar av arealer på mindre än 0,5 ha finns risk för att nyckelbiotoper avverkas och
kulturobjekt skadas.

Reglering av andra åtgärder
Eftersom risken för skador på natur- och kulturobjekt är stor även vid andra skogsåtgärder än
slutavverkning behövs någon form av reglering även för dessa. Någon form av
miljöhänsynsredovisning kan vara lämpligt också vid skotning av ris, markberedning, röjning,
gallring och vid avverkningar på mindre än 0,5 ha. Andra sätt att komma åt en del av
problemen kan vara utveckling av alternativa brukningsmetoder. Ett alternativ till maskinell
markberedning är till exempel hyggesbränning. Den främjar framväxten av ny skog genom att
oönskad vegetation bränns bort. Naturanpassad bränning av skog är också till nytta för den
biologiska mångfalden, bland annat är 30 rödlistade arter beroende av brand (Weslien, 1997).
Idag används hyggesbränning endast på 1 % av markberedd areal (SUS, 2001). En mer
generell metod att komma åt miljöproblem i skogsbruket kan vara att införa någon form av
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skadeansvarsprincip liknande PPP. Det skulle innebära att den som bedriver verksamhet i
skogen får betala för de skador som uppstår på miljön vid skogsåtgärder. Skogsnäringen
måste då bevisa att en skogsåtgärd inte skadar miljön. Om skador ändå uppstår, måste det
kosta så mycket att det blir ekonomiskt intressant, att satsa på undvikande av skador i
skogsmiljön.

Otillräcklig information
Som resultatet i denna undersökning visar får maskinförarna information inför avverkningar
avseende skydd av både natur- och kulturobjekt. Det förefaller också som om de flesta får ta
del av hänsynsredovisningen i avverkningsanmälan. Men precis som någon av maskinförarna
sa, så är detta med information och kommunikation en svår bit inom alla yrkesområden.
Information som ges kan vara väldigt tydlig, men sades också ibland kunna vara mindre tydlig
och ibland missförstås. Om informationen varit tydlig och det ändå blir fel och objekt kommer
till skada, sades det vara maskinförarens fel. Enligt Danielssons undersökning (1998) får inte
9 % av skogsarbetarna någon information om hänsynsredovisningen, var femte enskild
skogsägare visste inte heller vem som informerade avverkaren om innehållet i
hänsynsregistreringen i avverkningsanmälan. Inom skogsbruket kan det finnas många
informationsled mellan olika aktörer, yrkeskategorier och intressenter. Det är inte bara
information till skogsmaskinförare som kan vara problematisk, det har visat sig att även
information till skogsägarna kan vara bristfällig. From skriver (1998) att enligt en
undersökning som gjorts av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, avverkades under åren
1994-96, 482 områden med känd förekomst av rödlistade arter. Vart tredje område var
registrerat av Skogsvårdsstyrelsen som nyckelbiotoper, men i en tredjedel av fallen kände
markägaren inte till förekomsten av rödlistade arter. För 80 % av objekten bedömdes
avverkningarna ha haft en bestående negativ effekt på förekommande rödlistade arter.

Det skogspolitiska beslutet som kom 1993 innebar en ökad frihet för skogsägarna, en frihet
som också innebar ett ökat ansvar för dem själva att arbeta med de skogspolitiska målen.
Detta har gjort att rådgivning och information till skogsägarna och andra inom skogsbruket är
en av grundpelarna i skogspolitiken och skall lyfta skogsägarnas ambitioner över lagnivån
(SUS, 2001). Av maskinförarna som deltog i denna studie tyckte drygt hälften att
miljöhänsynskraven i skogsbruket är bra. Några tycker att det behövs mer hänsyn, medan sju
av dem tycker att kraven gått för långt. Danielssons undersökning (1998) visade att
skogsarbetares och entreprenörers kunnighet i skogliga frågor är bättre än skogsägarnas,
framför allt när det gäller regler som styr avverkning. Det finns dessutom en stor accept av de
regler som finns idag, i den mån man uttrycker annan mening tenderar denna att peka på krav
på ytterligare reglering. Froms undersökning (1998) visar att 90 % av skogsarbetarna vill
medverka i ett skogsbruk som värnar miljön. I samma undersökning säger 18 % av
skogsägarna att de ökade kraven på naturvårdshänsyn är ett allvarligt hot mot skogsbrukets
lönsamhet (From, 1998). Det är viktigt vilken attityd skogsbrukets aktörer har till
miljöhänsynen i skogen. Attityden kan vara avgörande för hur någon tar till sig information
eller hur till exempel en skogsmaskinförare utför sitt arbete i ett känsligt naturområde. Olika
attityder hos skogsägare kan göra att de agerar olika, vilket kan leda till en miljöansvars-
orättvisa. From skriver (1998) att Skogsvårdsstyrelsens begränsade inverkar på det antal
objekt som kan skyddas. Därför har Skogsvårdsstyrelsen en strategi att i första hand förmå
skogsägare och skogsföretag att helt avstå från att avverka eller avvakta några år. Detta
innebär enligt From att problemen skjuts på framtiden och inom några år kan en gräns vara
nådd, där markägarna begär ersättning för dessa områden. En viss orättvisa kan bli följden om
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samarbetsvilliga skogsägare kommer längst ner på prioritetslistan för aktuella objekt, medan
markägare som är mer negativa att avsätta mark hamnar högst upp på listan.

Förbättrad information
Bra information till den som ska utföra ett arbete i skogen är viktigt, för att ett bra arbete ska
kunna genomföras. Enligt skogsmaskinförarna i denna studie är det viktigt att få information i
form av tydliga direktiv på papper. Muntlig information eller information via telefon kan lätt
missförstås. Otydlig information kan leda till ett mindre bra eller oönskat arbetsresultat. Det är
viktigt att skogsmaskinförare blir informerade om alla objekt som inte får skadas och att
objekt också är markerade i fält. En förare som sitter i en stor maskin kan ha svårt att se allt
som finns på marken och idag är det inte ovanligt att avverkning försiggår även efter mörkrets
inbrott. Det kan också vara svårt att se fågelbon högt upp i träd, inifrån en förarhytt, därför
behöver även naturobjekt markeras i fält. Rutiner behövs för hur information skall ges inför
skogsåtgärder. Här har de som planerar avverkningar en viktig roll. Det behövs rutiner för hur
information skall överföras mellan de olika leden i skogsbruket, annars kan det uppstå något
som för att använda en liknelse blir som ”viskleken”. Goda miljöpolitiska ambitioner slutar på
något annat sätt än det från början tänkta, på grund av bristande informationsrutiner. För de
skogspolitiska intentionerna skall kunna förvandlas till ett miljöanpassat skogsbruk behövs
förbättrade rutiner i informationsflödet.

Dåliga kartor
Alla skogsmaskinförare i studien uppgav att de får information om objekt och de flesta får ta
del av den hänsynsredovisning som måste göras före en större avverkning. Trots detta orsakar
skogsbruket ändå skador på objekt i skogen. Maskinförarna uppger att detta beror på allt inte
finns med på kartorna, där finns bara registrerade fornminnen. Kulturobjekt som till exempel
tjärdalar och kolbottnar kan saknas helt på kartmaterialet. Om det finns objekt som inte är
markerade på någon karta och som det saknas lokal kännedom om, är risken stor att dessa
objekt skadas vid skogsåtgärder. Fasta fornlämningar är lagskyddade och inventeras genom
Riksantikvarieämbetets försorg, men det är sällsynt att kulturmiljövården har inventerat annat
än fornlämningar i skogen (Olsson et al, 1992). Detta bekräftas förutom genom uppgifter från
skogsmaskinförarna i denna studie, också i Danielssons undersökning (1998), som också visar
att skador på objekt i skogen beror på brist på kartor med aktuell inventeringsinformation.
Danielsson skriver också att skadeproblem beror på att lämningar inte är markerade i fält, inte
finns med i traktdirektiv och att det saknas lokal kunskap om dem.

I landet finns närmare en miljon registrerade fornlämningar, av dessa finns cirka 75 % i
skogen. Många områden har ännu inte inventerats, vilket gör att det finns skäl att anta att
antalet lämningar överstiger dem som nu finns registrerade (SUS, 2001). Enligt
Skogsvårdslagen är man skyldig att ta hänsyn till kulturmiljöer och lämningar vid
skogsåtgärder. Alla skogsägare har ett eget ansvar för att ta reda på vilka fornlämningar som
finns på fastigheten (Olsson et al, 1992). Att objekten inte finns på kartor beror på att de inte
är inventerade och registrerade. Detta innebär stora skaderisker för objekt som det saknas
lokal kännedom om, vilket ofta är fallet idag. Antalet anställda inom skogsbruket har minskat
och entreprenörer och skogsmaskinförare arbetar över stora och för dem okända områden. Om
aktuell inventeringsinformation finns med på kartorna är risken mindre att objekt skadas även
om de skulle vara täckta med snö eller ris.
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Det är emellertid inte bara kulturobjekt som saknas på de kartor skogsbruket använder. Även
naturvärden och nyckelbiotoper saknas på kartorna och riskerar att skadas och avverkas av
misstag. I 1993 års skogspolitik ökades resurserna för skyddet av värdefull natur, samtidigt
minskades resurstilldelningen till Skogsvårdsorganisationen (SUS, 2001). Under åren 1993-
98 genomförde Skogsvårdsorganisationen en nationell naturinventering av nyckelbiotoper för
den privatägda skogsmarken (cirka 12 miljoner ha) och sumpskogsinventering för all
skogsmark. Denna nyckelbiotopsinventering är den största i sitt slag och därmed världsunik.
Men - resurstilldelningen vid denna inventering innebar dock att endast 5 % av skogsmarken
kunde inventeras i fält. Som underlag för fältinventeringsområden gjordes tolkningar av
framför allt flygbilder. Detta innebär att flertalet nyckelbiotoper ännu inte är kartlagda. Vid en
kontrollinventering av de utförda nyckelbiotopsinventeringarna har det visat sig att bara 20 %
av nyckelbiotoperna upptäcktes under den stora inventeringen (SUS, 2001). Detta innebär att
80 % av landets nyckelbiotoper inte är inventerade och därmed inte registrerade och inte
heller införda på någon karta. Idag förstörs värdefulla nyckelbiotoper dagligen i skogsbruket,
på grund av att de helt enkelt inte är kända. Det stora antalet okända objekt gör
miljöhänsynsredovisningen i avverkningsanmälan lite uddlös. Enligt Skogsvårdslagen 14 §,
skall en redovisning göras där det anges vilka hänsyn som kommer att tas avseende natur- och
kulturvärden. De objekt som inte är kända blir aldrig redovisade. Om både natur- och
kulturvärden saknas på kartor som skogsbruket använder, kommer varken delmål eller
generationsmål att kunna nås.

Inventering och registrering gör kartorna bättre
Mestadels beror avsaknaden av både kulturlämningar och nyckelbiotoper på kartor helt enkelt
på, att de varken är inventerade eller registrerade. Detta innebär med dagens skogsbruk, där
aktörer verkar över stora områden, att lokal kännedom om objekt saknas. Okända objekt löper
stor risk att skadas. Inventeringar kan ses som en grundläggande nyckelfaktor för att skador
på objekt skall kunna undvikas och för att miljömålen ska vara möjliga att nå i praktiken.
Objekt som inte är inventerade, kan varken registreras eller föras in på kartor. Inventeringar
behöver göras av både nyckelbiotoper och kulturobjekt, till detta behövs både personella och
ekonomiska resurser. Resurser krävs också för genomförande av registrering och kartering av
de inventerade objekten. Rutiner behöver också framarbetas för att kartor med aktuell
inventeringsinformation snabbt skall kunna överföras till skogsbrukets aktörer. Bra kartor är
till nytta inte bara vid avverkningar och andra skogsåtgärder, även vid planering av
skogsåtgärder och vid markering i fält kan de komma till stor användning.

Snötäckt mark
På frågan, varför objekt skadas, trots att maskinförarna får direktiv och information innan
avverkningar, svarade många av maskinförarna att en vanlig orsak till detta problem beror på
snö. Förarna menar att orsaken till skador kan vara att i stora delar av landet och framför allt i
Norrland, är marken täckt med snö nästan halva året. Under snön syns varken rösen,
kolbottnar eller husgrunder. Om specifika objekt som är täckta med snö, också är okända för
skogsarbetarna, inte är markerade i fält och/eller inte finns på någon karta, är det omöjligt att
kunna ta någon hänsyn till dem. Är objekten däremot kända är det enligt skogsmaskinförarna
inga problem. För skogsägarna är det skogsvårdslagen, kulturminneslagen och Miljöbalken
som utgör den formella ramen för brukandet av skogen. Trots detta är idag objektshänsynen
till stor del underkänd både vid avverkning och vid beståndsvård. Vid en kontroll av
avverkningar visade det sig att 23 % inte ens följer miniminivån i skogsvårdslagen (SUS,
2001). De moderna skogsbruksmetoderna har förändrat förutsättningarna betydligt för
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bevarandet av både natur- och kulturmiljöer i skogsmark. Tunga skogsmaskiner som kör över
lämningar innebär en stor risk för att dessa skadas (Olsson et al, 1992). Att natur- och
kulturobjekt skadas går stick i stäv med de skogspolitiska intentionerna. Ett omfattande
utnyttjande av skogen i tid och rum gör att det finns mycket kulturlämningar som berättar om
vårt lands historia. Att kulturmiljöer i skogen körs sönder av skogsbruket innebär att de
skogsmiljöer där det tidigare låg kolbottnar och kolarkojor sida vid sida med
stenålderslämningar försvinner för all framtid. Eftersom Sverige är förhållandevis
glesbefolkat har inte marken behövt exploateras fullt ut lika hårt som på kontinenten. Detta
gör att spåren finns kvar efter gångna tiders bosättningar. I dessa historiska spår har vi en stor
tillgång både vetenskapligt och miljömässigt, men också ett ansvar (Olsson et al, 1992).
Antalet kulturminnen i skogsmark ökar idag i vårt land beroende på att jordbruksmark växer
igen och omvandlas till skogsmark (Jakobsson och Wallén, 1992).

Idag är omfattningen av skador på fasta fornlämningar och kulturminnen ofullständigt känd,
men en studie av Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet visar att skador förekommer i
betydande omfattning. Vid undersökningar i Skåne, Värmland och Västerbotten upptäcktes att
57 % av fornlämningarna var skadade. Mer än 92 % av skadorna var orsakade av skogsbruket.
Av de undersökta fornlämningarna var 53 % så svårt skadade att de inte går att reparera
(Aronsson, 1998). I Riksantikvarieämbetets rapport ”Studie av skador på fornlämningar i
skogsmark” (2000) befaras att inte mindre än 75 % av de kända fornlämningarna kan vara
skadade. Hur det står till med de ännu okända objekten finns det i dagsläget ingen kännedom
om. Enligt SUS 2001, har den hänsyn som tagits till natur- och kulturmiljön under 1990-talet
varit otillräcklig. Trots att det finns lagar som ska skydda objekt i skogsmark
(kulturminneslagen och skogsvårdslagen) leder förseelser mot dessa nästan aldrig till åtal. Om
skadepåverkan fortsätter i nuvarande omfattning finns risk för att många miljövärden i skogen
kommer att utplånas för all framtid. Skadorna är för det mesta är irreversibla, de skadade
objekten kan aldrig återskapas om de skadas eller förstörs.

Snön är inte problemet egentligen
Det är enligt maskinförare i denna undersökning inte ovanligt att både avverkning och
planering av avverkningar utförs på snötäckt mark. För att komma åt problemet med att
snötäckta objekt skadas, behöver planering av skogsåtgärder och markering av objekt göras på
barmark. Skogsåtgärder på snötäckt mark hotar främst fornlämningar och kulturminnen. När
marken är täckt med snö hjälper det inte ens med en tränad blick för att upptäcka objekt.
Maskinförare påtalade att markering av objekt i fält är viktigt, för att skador skall kunna
undvikas. Om det finns lättillgängliga kartor med aktuell inventeringsinformation, behöver
snön egentligen inte innebära något större problem. För som någon av förarna sa, vet man om
ett objekt är det inga problem. Avverkning vintertid när det är tjäle i marken borde inte vara
något problem, tvärtom torde risken för körskador minska. Om objekt är markerade i fält är
snön egentligen inget problem, problemet är brist på kartor med aktuell information.

Utbildning
Skogsbruket är den faktor som har den största och mest avgörande betydelsen för
utarmningen av den biologiska mångfalden i skogen. Därför är det viktigt att både skogsägare
och andra skogsaktörer, får utbildning och information om vad som måste göras åt problemen.
Av de 20 skogsmaskinförarna som deltog i denna studie var det en som helt saknade
utbildning i skogsmiljövård. Enligt resultatet arbetar 16 av maskinförarna åt certifierade
uppdragsgivare. Certifieringskraven föreskriver att skogsarbetare skall erhålla utbildning för
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att säkerställa att skogsbrukplanerna efterlevs. Certifiering (se bilaga 1 och 2) ställer större
krav än de som ingår i den generella hänsyn som alltid måste tas vid skogsåtgärder. Generell
hänsyn innebär att hänsyn skall tas till växt- och djurliv men också till landskapsbild och
kulturmiljöer. Enstaka träd, mindre trädgrupper, död ved samt högstubbar är exempel på
detaljhänsyn. Bryn, kantzoner, fuktiga mindre områden eller dungar med avvikande trädslag
eller ålder är exempel på hänsynsytor. Vid sjöar eller anslutning till bebyggelse och vägar kan
det behövas extra hänsyn till landskapsbilden. Lämningar från äldre tiders brukande och
bebyggelse kräver också hänsyn. Ansvaret för den generella miljöhänsynen ligger främst hos
skogsägaren men också på den som utför avverkningen eller andra åtgärder i skogen (de Jong
et al, 1999). Generell hänsyn finns inte konkretiserat i någon lag, vilket kan göra definitionen
svår. Detta gör både utbildningen och direktiv till viktiga faktorer för miljöhänsynen. Enligt
maskinförarna förekommer det direktiv som till exempel att ”följa skogsvårdslagen” eller att
”lämna kvar lite träd”. Men för att skydda och förstärka den biologiska mångfalden räcker det
inte bara med generell hänsyn. Det räcker inte heller med en kvantifiering av de komponenter
som beskrivs i delmålet som rör död ved, lövskog, ädellövskog och gammal skog. Det måste
genom utbildning, rådgivning och information skapas en förståelse för vikten av olika
komponenter som behövs för att värna biologisk mångfald i skogsbruket.

Trots att alla utom en maskinförare gått någon utbildning i skogsmiljövård var bara drygt
hälften av dem positiva till de nya hänsynskraven, sju tyckte att det var för mycket krav och
två tyckte att det behövs mer miljöhänsyn i skogsbruket. Till exempel är skogsbruket orsak till
att mängden död ved minskat, och för att inte minskningen skall fortsätta, är det viktigt att den
eller de som skall tillskapa denna komponent verkligen också gör det. Död ved är en essentiell
levnadsmiljö för en stor del av de skogslevande rödlistade arterna, 39 % av dem är beroende
av död ved i olika former (Aronsson et al, 1999). Lövträd har också betydelse för den
biologiska mångfalden. Vissa arter kräver lövträdsinslag på 25-30 % för att kunna utnyttja ett
område. Den i särklass mest betydelsefulla skogstypen i landet sett från natur- och
kultursynpunkt är ädellövskogen (Hamilton och Mirton, 1998). Mellan 600-700 rödlistade
arter är knutna till ädellövskog. Närmare 500 arter är knutna till eken (Jakobsson och Wallén,
1992). Det är skogsbrukets aktörer som avgör vilken skog vi kommer att ha i framtiden och
det är de som avgör vilka hänsyn som tas i praktiken. För att skapa bra förutsättningar för
biologisk mångfald i våra skogar räcker det inte med utbildning och enkla direktiv till
maskinförare. Även de som planerar avverkningar och sätter upp snitslar behöver mycket
kunskap både om vilka komponenter som är nödvändiga för den biologiska mångfalden och
om kulturlämningar i skogsmark.

Idag är det ont om gammal skog i Sverige, det beror på att nästan all skogsmark varit föremål
för avverkning någon gång under de senaste 100 åren. Gamla och grova träd av varierad ålder,
speciellt äldre grova lövträd har minskat kraftigt (Larsson, 1998). Enligt Olsson (1992) var det
så sent som 1992, inget tropiskt land som hade så lite av sin ursprungliga skog kvar som
Sverige. Av de barrskogar som täckte vårt land för 200 år sedan återstår bara några få procent.
Att komponenterna död ved, lövskog, ädellövskog och gammal skog bevaras och tillskapas i
dagens skogsbruk är av största vikt. Om dem som utför skogsåtgärder tycker att
miljöhänsynskraven gått för långt finns risk för att tillräcklig hänsyn inte tas i skogsbruket.
Att miljöcertifiering för skog tillkommit är positivt och nivåkraven för certifierad skog pekar
åt rätt håll, men i PEFC:s nivåkrav anges på någon punkt att det räcker att följa lagkraven, det
gör att även här är nivån för låg. Certifiering av skog har inte funnits tillräckligt länge i
Sverige för att det ska vara möjligt att ge en rättvis bild av hur den fungerar och vilken effekt
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den har för skogsmiljön på sikt. Om den biologiska mångfalden utarmas, hotas också den
framtida produktionsförmågan (Olsson, 1992). Detta gör att bevarandet av ekosystemets
produktionsförmåga är av intresse i både natur- och produktionshänseende,  för att båda dessa
intressen skall kunna tillgodoses även i framtiden.

Utbildningens hantering
Även om alla maskinförare har utbildning i skogsmiljövård räcker det inte för att uppfylla de
skogspolitiska miljömålen om biologisk mångfald. En bra utbildning i skogsmiljövård behövs
för alla aktörer inom skogsbruket. Ett marknadsbaserat initiativ för att komma åt en del av
miljöproblemen i skogen är certifieringen av skogsbruket. Men utifrån en del av resultaten i
denna studie lever inte heller de certifierade bolagen helt upp till ambitionerna i vare sig sina
egna krav eller i de politiska delmålen. Vägen till ett bra skydd för den biologiska mångfalden
i skogen är komplicerad.  Här kan inte nog understrykas vikten av bra utbildning, rådgivning
och information till skogsbrukets samtliga aktörer. Det räcker inte med att nå skogsägare och
maskinförare.

Slutsatser
För att de skogspolitiska målen skall kunna bli verklighet, måste bland annat de skador som
skogsbruket orsakar på natur- och kulturobjekt i skogen förhindras. Denna studie visar att de
åtgärder som behövs för detta är:

- Resurser till inventering, registrering och kartering av både kulturlämningar och
nyckelbiotoper.

- Rutiner för snabbt överförande av kartor med aktuell inventeringsinformation till
skogsbruket.

- Utbildning, rådgivning och information till skogsbrukets alla aktörer för att skapa insikt i
vidden av de åtgärder som måste till för att intentionerna i målen skall kunna uppnås.

- Rutiner för informationsflödet inom skogsbruket.

- Miljöhänsynsredovisning även vid andra skogsbruksåtgärder än slutavverkningar.

- Utveckling av alternativa brukningsmetoder.

- Så länge tillförlitliga kartor saknas, bör planering av avverkningar och markering av
objekt i fält göras på barmark

De föreslagna åtgärderna innebär inte, att misstag inte kommer att begås i skogsbruket i
framtiden, men förutsättningarna att göra ”rätt” ökar.

Slutligen har denna studie visat att i svensk skogsmiljöpolitik finns det höga ambitioner, men
i praktiken finns det brister. Kanske är det så att aktörer såväl inom politiken såväl som inom
skogsbrukets olika led inte har klart för sig vidden av de åtgärder som behövs, för att i
praktiken leva upp till de satta målen.
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Bilaga 1

Forest Stewardship Council (FSC)

Vid FSC-certifiering åtar sig skogsägaren bland annat:

Skogsmiljöns rekreationsvärden för lokalbefolkningen beaktas särskilt.

Urskogsartad skog undantas från skogligs åtgärder, detta gäller även nyckelbiotoper.

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen undantas andra åtgärder än skötsel.

Markberedning begränsas till ståndorter där åtgärden behövs för att uppnå god föryngring.

Naturvärdesträd värnas vid alla åtgärder och avverkas inte.

Vid föryngringsavverkning lämnas stormfasta träd av olika trädslag för att de ska utvecklas
till grova och gamla träd under nästa omloppsperiod i syfte att åstadkomma minst 10 sådana
träd per hektar i kommande skogsgeneration.

Död ved värnas vid skogliga åtgärder.

Högstubbar tillskapas.

Lövträd värnas vid röjning och gallring så att de utgör minst 5-20 %.

I områden med kända förekommande rödlistade arter, utanför avgränsade nyckelbiotoper, tas
lämplig hänsyn till arternas livsbetingelser.

Skogliga åtgärder i anslutning till fornlämningar och kulturminnen utförs så att dessa inte
skadas.

På frekvent använda stigar skall framkomligheten vidmakthållas efter skogsbruksåtgärder.

Skogsarbetare skall erhålla utbildning och handledning som behövs för att säkerställa att
skogsbruksplanen efterlevs.

Certifieraren är alltid ansvarig för att kontrollen av standarden efterlevs.

Markägaren ansvarar för att standarden efterlevs även när andra utför åtgärder på
markinnehavet.

Markägare som allvarligt åsidosatt certifieringsavtalet ska kunna sägas upp med omedelbar
verkan.

Revision vart femte år. (Källa: Ekelund och Liedholm, 2000)



Marita Lachan Levande skogar 21
Miljövetarprogrammet Ett svenskt miljökvalitetsmål
Linköpings Universitet D-uppsats

Bilaga 2

Pan European Forest Certification (PEFC)

PEFCs miljöstandard:

På alla brukningsenheter bevaras registrerade nyckelbiotoper oavsett storlek.

Naturvärdesträd lämnas vid alla skogliga åtgärder.

Vid skogliga åtgärder lämnas död ved med undantag av klenare träd och avverkningsrester.
Av torrträd och högstubbar lämnas i mån av tillgång minst tio per hektar, främst de grövre.
Lågor sparas, i synnerhet om de är minst 30 cm i brösthöjd. I skogsbestånd med uppenbar
brist på döda träd och död ved vidtas åtgärder för att skapa död ved.

Där förutsättningar finns för naturlig föryngring av löv sköts skogen så att minst 5 % av
arealen frisk och fuktig produktiv skogsmark domineras av lövträd.

Skogsbruk bedrivs inte på blöt mark.

Kantzoner och skyddszoner för biologisk mångfald, markskydd, skydd av sjöar och
vattendrag i kulturlandskapet ska lämnas enligt riktlinjerna i Skogsvårdslagen.

Arvet från tidigare generationers liv och arbete bestående av fornlämningar, kulturminnen,
biologiska kulturarv, ortsnamn, sägner och platser med tradition skall skyddas i alla typer av
skogsaktiviteter.

(Källa: SÖDRA, 2000)




