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1 Sammanfattning / Abstract 
The amount of dead wood in managed forests in Sweden has decreased by 
90 % compared with natural forests. Final felling additionally decreases the 
amount. Leaving retention trees and dead wood at final felling is an im-
portant step in preserving biodiversity in a forest landscape. The main aim 
of this study was to investigate whether or not retention trees and dead 
wood are being removed after final felling. At 63 % of the inventoried 
locations, retention trees and dead wood had been removed: mostly wind 
throws of pine. The removal caused an average reduction of 2.0 m3 ha-1 of 
dead wood at the stands: one third of the total volume of dead wood left 
after final felling. In a questionnaire sent to private forest owners, the main 
reasons for removing trees were related to the economy and timber pro-
duction. However, neither the level of economical dependence of silvi-
culture, nor if the forest owner was connected to the PEFC or FSC 
standards had any influence on the management of retention trees and dead 
wood.  Rather, management was influenced more by the forest owner’s 
attitudes towards production, as opposed to issues of conservation. Forest 
owners who removed trees were in general more negative to leaving re-
tention trees and dead wood. This study also evaluates the amount and 
quality of retention trees and dead wood left after final felling in the county 
of Östergötland, Sweden. 
 
Mängden död ved i brukade skogar har minskat med ungefär 90 % jämfört 
med naturliga skogar. Vid slutavverkning minskar mängden ytterligare. Att 
lämna naturhänsyn vid avverkning är ett viktigt steg för att bevara 
biologisk mångfald i skogslandskapet. Denna studie undersöker om natur-
hänsyn tas bort efter slutavverkning. På 63 % av de inventerade lokalerna 
hade naturhänsyn tagits bort, mestadels vindfälld tall. Det medförde en 
genomsnittlig minskning av mängden död ved med 2,0 m3 ha-1, vilket är en 
tredjedel av den totala volymen död ved lämnad vid slutavverkning. En 
enkät skickades till privata skogsägare. Den främsta orsaken till att man 
tagit bort träd var relaterade till ekonomi och produktion. Hur ekonomiskt 
beroende skogsägaren var av sin skog eller om man certifierat sin skog 
eller inte hade dock ingen betydelse för hur man hanterade naturhänsynen 
efter slutavverkning. Det berodde snarare på skogsägarnas attityd till pro-
duktion kontra bevarandet av biologisk mångfald. Skogsägare som tagit 
bort hänsynsträd var överlag mer tveksamma till att lämna olika former av 
naturhänsyn vid slutavverkning. Denna studie utvärderar även mängd och 
kvalitet på naturhänsyn lämnad efter slutavverkning i Östergötland. 
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Nyckelord: attityd, biologisk mångfald, brukad skog, död ved, naturhänsyn, 
privata skogsägare, slutavverkning 
 
2 Inledning 
Två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog och 95 % av den pro-
duktiva skogsmarken utnyttjas idag för skogsbruk (Bernes 2001). Produkter 
från skogen är landets största exportvara (Pettersson 1999). Det intensiva 
skogsbruket har de senaste århundradena medfört en drastisk minskning av 
mängden gammal skog och av strukturer utmärkande för naturliga skogar 
som gamla, grova och döda träd (Linder & Östlund 1992, Samuelsson & 
Ingelög 1996, Esseen et al. 1997). Idag är hälften av alla rödlistade arter i 
Sverige knutna till skogsmiljöer (Gärdenfors 2000) och 70 % av dessa är 
beroende av gamla och döda träd (Gustavsson et al. 1995). Mängden död 
ved i brukad skog är bara 2-30 % (normalt <10 %) av mängden i natur-
skogar (Fridman & Walheim 2000, Siitonen 2001).  
 Om man bortser från fjällnära skog är endast 1 % av den produktiva 
skogsmarken skyddad i naturreservat eller nationalparker (Löfgren 1997). 
Den brukade skogen måste därför skötas på ett sätt som gynnar biologisk 
mångfald. I skogsvårdslagen som trädde i kraft 1994 jämställs målen för 
produktion och miljö (Rättsnätet 2002). Skogen ska skötas så att den ut-
hålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden 
bibehålls. Hänsyn till naturmiljön tas bland annat vid slutavverkning 
genom att lämna eller nyskapa död ved och lämna levande träd. Detta 
gynnar många arter anpassade till storskaliga ekologiska störningar (Berg 
et al. 1994, Fries et al. 1997, Fridman & Walheim 2000, Lindhe 2004). Vid 
slutavverkning minskar mängden död ved med ungefär 45 % (Fridman & 
Walheim 2000). Omfattningen av den naturhänsyn som lämnas vid slut-
avverkningar får därmed en avgörande betydelse för den biologiska mång-
falden i skogen. 
 Drygt hälften av den svenska skogsmarken ägs av privata skogsägare 
(SLU 2003). Skogsvårdslagen från 1994 innebär en ökad frihet för skogs-
ägaren och därmed ett större eget ansvar att uppnå de skogspolitiska målen 
(Skogsstyrelsen 2001b). Högre ambitioner än lagen föreskriver förutsätts 
och ambitionerna ska ökas genom utbildning och rådgivning (Skogs-
styrelsen 2001b). Skogsvårdsorganisationen har därför satsat på 
utbildningskampanjer med syfte att förmedla kunskap om hur produktions- 
och miljömål ska kunna uppnås (Pettersson 1999). Certifieringssystem som 
Forest Stewardship Council (FSC) och Pan European Forest Certification 
(PEFC) etablerades under 1990-talet för att skapa ett långsiktigt hållbart 
skogsbruk- ekonomiskt, socialt och ekologiskt (Skogsstyrelsen 2001b). 
Skogsvårdsorganisationen följer kontinuerligt upp miljöhänsyn i samband 
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med slutavverkning på riksnivå och distriktsnivå genom inventerings-
systemet Polytax. 23 % av slutavverkningarna på privatägd mark når inte 
upp till skogsvårdslagens krav på hänsyn (Skogsstyrelsen 2001a). 
 För att den naturhänsyn som tas i samband med slutavverkningar ska 
få effekt för den biologiska mångfalden måste hänsynen lämnas kvar i de 
efterföljande skogsbruksåtgärderna. De kvarlämnade träden kan dock vara 
attraktiva att ta till vara, till exempel som ved, speciellt om de vindfälls 
under första vintern efter avverkning (Ehnström 2001, Skogsstyrelsen 
2001a). 
 Syftet med vår undersökning var att besvara frågan om den natur-
hänsyn som lämnas vid slutavverkning tas bort vid ett senare tillfälle. Vad 
och hur mycket tas i så fall bort och vad är anledningen till skogsägarnas 
hantering av lämnad naturhänsyn.  
 
3 Material och metoder 
Undersökningen koncentrerades till privatägd skog och bestod av fält-
inventering och en enkätundersökning. Avsikten var att följa upp Skogs-
vårdsstyrelsens Distriktspolytax och utifrån denna inventering, gjord året 
efter slutavverkning, utvärdera om lämnad naturhänsyn försvunnit. Nog-
grannheten visade sig dock vara för låg och Distriktspolytax användes 
enbart som en grund för urval och inventering. Områdena totalinventerades 
på nytt och antalet borttagna träd efter avverkning identifierades visuellt 
utifrån stubbens utseende och kvarlämnade grenar och toppar. 
 
3.1 Områdesbeskrivning 
Inventeringen utfördes i Östergötland (64°42’N-65°20’N, 14°45’Ö-
15°34’Ö) som tillhör den boreonemorala växtzonen (fig 1). 56 % av land-
arealen i Östergötland är skogsmark och 59 % av skogsmarken ägs av 
privata skogsägare (Skogsstyrelsen 2004). 
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Figur 1. Karta över de 79 inventerade slutavverkningarna i Skogsvårdsstyrelsen 
Östra Götalands region, Mjölby, Linköping och Norrköpings distrikt.  
 
3.2 Urval  
Till grund för urvalet ligger slutavverkningar från 1998-2000 inventerade i 
Skogsvårdsstyrelsens Distriktspolytax i Östra Götalands region, Linköping, 
Norrköping och Mjölby distrikt. Bland dessa valdes alla privatägda 
områden mindre än 5 ha ut. För att inte behöva särskilja fröträd från 
hänsynsträd vid inventeringen togs endast områden där avverkningsformen 
helt utgjordes av trakthuggning med i undersökningen. 92 objekt valdes ut 
och för enkätundersökningen valdes även ett antal övriga privata skogs-
ägare ur Distriktspolytax i Linköpings- och Norrköpings distrikt ut, totalt 
156 stycken. 
 
3.3 Fältinventering 
79 av de 92 slutavverkningarna totalinventerades under perioden mars-april 
2004 (fig 1). Områdena mättes in med GPS (Garmin GPS 12). Punkterna 
lades in som skikt i GIS-programmet ArcView 3.2 och omvandlades till 
ytor från vilka arealen beräknades. 
 Hänsynskrävande biotoper och skogliga impediment större än 0,1 ha 
och helt inneslutna i objektet mättes också in och räknades bort från den 
totala arealen.  
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 Alla levande träd och död ved över 15 cm i brösthöjdsdiameter (1,3 
m) och buskar och bärande träd över 8 cm noterades. För levande träd och 
buskar noterades trädslag och brösthöjdsdiameter klassvis. Levande träd 
delades in i 15-30 cm, 30-50 cm, 50-70 cm och >70 cm, för buskar (hassel 
och en) och bärande träd (rönn, apel, oxel, fågelbär) lades klassen 8-15 cm 
till. 
 Död ved i form av naturliga och nyskapade högstubbar, stående och 
liggande träd noterades. För högstubbar, stående träd och liggande hela träd 
angavs trädslag och brösthöjdsdiameter. Substrattyperna definierades enligt 
Skogsstyrelsens instruktioner för R5/7 Polytax (Skogsstyrelsen 2003). All 
liggande död ved med en längd över 1 m noterades och på liggande död 
ved i bitar mättes mittdiameter och längd. Liggande död ved delades in i tre 
nedbrytningsklasser; 1. Hård död ved: >90 % hård ved, 2. Något nedbruten: 
10-25 % mjuk ved, 3. Nedbruten: 26-75 % mjuk ved. 
 Trädslag och stubbdiameter noterades för de träd som bedömdes vara 
borttagna efter slutavverkning. Bedömningen skedde utifrån stubbens 
utseende och kvarlämnade rester av topp och grenar. För stående träd bort-
tagna tidigare än vintern 03/04, borttagande av liggande och stående död 
ved och högstubbar var bedömningen mycket svår. Inga sådana borttag har 
noterats och resultaten kan därför underskatta mängden borttagen natur-
hänsyn. 
 Diametrarna mättes med hjälp av klave med millimeterskala och 
avrundades till hela centimeter. Längd uppskattades visuellt med en halv-
meters noggrannhet. 
 
3.3.1 Volymberäkning 
Volymen för hela stående och liggande döda träd och högstubbar 
beräknades utifrån brösthöjdsdiameter med hjälp av volymfunktioner 
beräknade i R5/7 Polytax inventering (Appendix A)1. För högstubbar an-
togs volymen vara 40 % av ett helt träd (Ranius & Kindvall 2004).  
 Volymen för liggande död ved i bitar beräknades med Hubers formel 
(1) (Hamilton & Björesjö 1977).  
 
 V= L* gm   (1)  
 
Där L är längden och gm är grundytan d v s arean på objektets mitt 
beräknad som en cirkel.  
 För att uppskatta volymen på de borttagna träden beräknades först 
brösthöjdsdiametern enligt Törlind (1998) (Appendix B). Volymen 
beräknades sedan på samma sätt som för hela döda träd. 
 

1 pers komm, Svante Claesson, Skogsstyrelsen. 
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3.4 Enkätundersökning 
En enkät (Appendix C) skickades ut till 156 privata skogsägare innan fält-
inventeringen genomfördes. Enkäten bestod av 23 frågor, dels allmänna 
frågor om skogsägaren och skogsbruket och dels frågor om naturvård i 
skogen. Skogsägaren fick ange om lämnad naturhänsyn någon gång tagits 
bort och i så fall varför och vad som tagits bort. De skogsägare vars slut-
avverkning skulle besökas i fält fick i en särskild del besvara om natur-
hänsyn tagits bort på det aktuella området. Dessa skogsägare påmindes per 
telefon om de inte svarat efter utsatt tid. 
 
4 Resultat 
 
4.1 Borttagen naturhänsyn efter slutavverkning 
På 63 % av de besökta slutavverkningarna hade lämnade hänsynsträd tagits 
bort. I snitt medförde det en minskning av antalet lämnade hänsynsträd 
med 2,23 träd per hektar. På 20 % av de inventerade områdena hade träd 
tagits bort denna vinter. Volymen borttagen naturhänsyn utgjordes till 
största delen, 86 %, av tall. 7 % löv togs bort, framförallt asp och björk. Av 
de stående borttagna träden utgjordes drygt en tredjedel av lövträd. Det 
togs bort mest träd i diameterklassen 30-50 cm (fig 2) och 86 % av den 
totala volymen var träd över 30 cm i brösthöjd. 
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Figur 2. Andel borttagna träd (m3) fördelat på trädslag och diameterklasser. 
 
 92 % av de borttagna träden var vindfällda. I genomsnitt skulle de ha 
gett en ökning med 2,0 m3 död ved per hektar om de hade lämnats kvar.
 I enkäten angav 46 % av skogsägarna att de någon gång har tagit bort 
träd, förutom fröträd, efter slutavverkning. I 97 % av fallen hade vindfällen 
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tagits bort, 17 % hade tagit bort torrträd eller liggande döda träd, 10 % 
stående levande träd och 2 % angav att de hade tagit bort högstubbar efter 
slutavverkning.  
 Den främsta orsaken till att naturhänsynen tagits bort efter slutav-
verkning var för att ta vara på virkesvärdet i träden. Risken för skade-
insekter, att hänsynen var i vägen, skulle användas till ved eller att det 
ansåg se skräpigt ut var också vanliga anledningar (fig 3). 
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Figur 3. Fördelning över angiven anledning till varför skogsägare tagit bort träd 
efter slutavverkning. 
 
 Resultaten från fältinventeringen stämmer i huvudsak med hur skogs-
ägarna har svarat på enkäten. I 15 % av fallen har vi vid fältinventeringen 
noterat att träd tagits bort medan skogsägaren inte angivit det i enkäten. Det 
handlade i de flesta fall om enstaka äldre vindfällen av barr, men på något 
område hade lövträd tagits bort nyligen. På 10 % av områdena har skogs-
ägarna angivit att de tagit bort träd som vi inte noterat i fältundersökningen. 
Det kunde då handla om vindfällda träd i hyggeskant som vi inte ansett 
höra till det aktuella hygget. 
 Det fanns inget samband mellan volymen sparad död ved och volymen 
borttagna vindfällen (F49= 0,043; P= 0,837; n= 50) eller antal sparade träd 
och antal borttagna träd (F49= 0,820; P= 0,370; n= 50) på slut-
avverkningarna. 
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4.2 Enkätundersökning 
Svarsfrekvensen för enkätundersökningen var 62 %. Andelen var högre,  
75 %, för de skogsägare vars slutavverkningar vi besökte i fält. Alla skogs-
ägare har inte svarat på alla frågor varför n-värdet skiljer sig något åt 
mellan olika frågor. 
  
4.2.1 Skogsägarna 
Av dem som svarat på enkäten var 80 % män och medelåldern var 56 år. 
41 % ägde 100-300 ha skog, de flesta hade ägt skogen i 10-30 år och bodde 
mindre än 3 mil från merparten av sin skog (80 %). 58 % besökte sin skog 
varje vecka. Ingen av dessa faktorer hade något signifikant samband mellan 
hur mycket naturhänsyn som togs bort eller sparades. 
 68 % av skogsägarna hade en grön skogsbruksplan och 55 % var certi-
fierade, genom PEFC (87 %) och FSC (13 %). 
 Markägarna fick på en kontinuerlig skala mellan noll och tio, där noll 
motsvarade helt och tio inte alls, ange hur beroende de var av skogen som 
inkomstkälla. 23 % svarade att de till stor del var beroende (0-2,5) och  
39 % att de inte var särskilt beroende av skogen som inkomstkälla (7,5-10). 
Medelvärdet var 5,75. 
 
4.2.2 Inställning till naturhänsyn 
Skogsägarna fick på en kontinuerlig skala mellan 0-10, där noll innebar att 
produktionen var viktigast och 10 att miljömålen var viktigast, ange hur 
man ser på relationen mellan dessa mål i brukandet av sin egen skog. 55 % 
angav då att produktionen i huvudsak är viktigast (0-2,5) och 3 % ansåg att 
miljömålen var viktigast (7,5-10). Medelvärdet låg på 2,8. Produktions-
målet var alltså i den egna skogen överordnat miljömålet för de allra flesta 
skogsägare. 
 På frågan om inställning till att lämna naturhänsyn i den omfattning 
som rekommenderas idag vid slutavverkning (fig 4) är tveksamheten störst 
när det gäller att lämna grova och klena levande hänsynsträd av barr. 
Trädens ekonomiska värde, risken för skadeinsekter och att träden är i 
vägen angavs som främsta orsaker. Många var även tveksamma till att 
lämna klena barr- och lövträd, grov gran och död ved i olika former 
eftersom det ser skräpigt ut. Majoriteten var inte alls tveksam till att lämna 
naturhänsyn i form av lövträd och död ved i olika former. Skogsägarna var 
heller inte alls tveksamma till att vid avverkning lämna hänsynsområden 
som sumpskog eller blockmark orörda. 
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Figur 4. Fördelning över skogsägarnas inställning till naturhänsyn i den om-
fattning som rekommenderas vid slutavverkningar idag. 
 
60 % av skogsägarna ansåg att den biologiska mångfalden i de svenska 
skogarna ska skyddas genom generell naturhänsyn vid produktion (fig 5). 
Frivilliga avsättningar angavs som andra alternativ. 
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Figur 5. Fördelning över hur skogsägarna anser att den biologiska mångfalden 
bör skyddas i de svenska skogarna. 
 
4.2.3 Samband mellan borttagen naturhänsyn och inställning  
Det fanns ett signifikant samband mellan att man tagit bort träd och att man 
är tveksam till att lämna både grova (r= 0,305; P= 0,004; n= 88) och klena 
granar (r= 0,239; P= 0,025; n= 88) för att de är i vägen vid fortsatt skogs-
bruk och att man är tveksam till att lämna högstubbar på grund av eko-
nomiska skäl (r= 0,276; P= 0,009; n=88). De skogsägare som angett att de 
tagit bort träd var överlag mer tveksamma till att lämna olika former av 
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naturhänsyn än de som inte tagit bort. Övriga samband var dock inte 
signifikanta (redovisas ej). 
 Det främsta skälet till att lämna naturhänsyn vid slutavverkning var för 
59 % av skogsägarna att det gynnar hotade arter och biologisk mångfald. 
Landskapsbilden var det näst främsta skälet, 38 %. Det fanns ett signifikant 
samband mellan att man lämnar naturhänsyn vid slutavverkningar för att 
gynna hotade arter och biologisk mångfald och att man inte tar bort den 
lämnade hänsynen i efterhand (r= 0,235; P= 0,028; n= 87). 
  
4.2.4 Utbildning och kunskap 
32 % av skogsägarna hade gått Skogsvårdsstyrelsens kurs Grönare skog.  
19 % angav att de inte har någon utbildning alls inom skog eller naturvård. 
 Markägarna fick besvara tre stycken kunskapsfrågor. Medelvärdena 
för antalet rätt svar på kunskapsfrågorna skiljde sig inte åt mellan de som 
tagit bort träd och de som inte tagit bort träd (t79 = 0,378; P = 0,706; n = 
81). 
 Den fråga som vållade störst problem var frågan om vad som främst 
orsakat att många arter i skogen är hotade (fig 6). I svensk skog är 725 arter 
direkt hotade på grund av brist på död ved och grova träd och 132 arter på 
grund av luftföroreningar (Bernes 2001). Markägarna tror dock att luft-
föroreningar och försurning utgör ett större hot. 
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Figur 6. Svarsfördelning på frågan ”Vad tror Du är största orsaken/orsakerna till 
att 2101 arter i svensk skog blivit rödlistade?”. 
 
 Majoriteten av skogsägarna visste att insekter och mossor är art-
grupper som gynnas av död ved och att nyligen döda barrträd kan sprida 
skadeinsekter. Knappt 40 % trodde dock att även högstubbar av barr kan 
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sprida skadeinsekter och drygt 20 % att barrträd som varit döda i mer än 
två år utgör en risk. 
 Det fanns inga signifikanta samband mellan om skogsägaren angett att 
träd tagits bort och att man var certifierad, hade en grön skogsbruksplan, 
genomgått Grönare skog, hade fått personlig rådgivning eller deltagit i 
skogskvällar/skogsdagar. 
 
4.3 Levande hänsynsträd 
I medeltal hade 21,5 hänsynsträd per hektar lämnats på slutavverkningarna 
(median 15,7 träd ha-1), med en spridning från 1,6 till 111 träd ha-1 (fig 7). 
 

antal hänsynsträd per hektar

110,0
100,0

90,0
80,0

70,0
60,0

50,0
40,0

30,0
20,0

10,0
0,0

an
ta

l s
lu

ta
vv

er
kn

in
ga

r

20

10

0

 
Figur 7. Fördelning över antal lämnade hänsynsträd över 15 cm i brösthöjds-
diameter per hektar på slutavverkningar i Östergötland.  
 
 Skillnaden i antal lämnade hänsynsträd mellan områden var stor. På  
24 % av områdena hade mindre än 10 hänsynsträd per hektar lämnats. Den 
tiondel områden med lägst andel sparade hänsynsträd hade i medeltal 4,7 
träd per hektar (median 5,4 träd ha-1). Samma siffra för tiondelen med flest 
träd sparade var 66,3 träd ha-1 (median 50,5 träd ha-1). 
 Tall var det trädslag som lämnats i störst grad (51 %), följt av björk 
(20 %) (fig 8). I medeltal sparades 1,6 granar, 9,1 lövträd och 1,3 bärande 
träd eller buskar per hektar. 
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Figur 8. Antal lämnade hänsynsträd per hektar fördelat över trädslag. 
 
 Av det totala antalet träd per hektar var 47 % under 30 cm, 44 % 
mellan 30-50 cm och 9 % över 50 cm. För alla trädslag, utom tall, var den 
övervägande delen levande hänsynsträd mellan 15-30 cm (fig 9). För tall 
dominerade träd i klassen 30-50 cm. 
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Figur 9. Andelen sparade hänsynsträd per hektar och diameterklass fördelat på 
trädslag. 
 
Om tall mellan 15-69 cm uteslöts i beräkningarna blev samma siffror för 
andelen träd per diameterklass och hektar 75 %, 22 % och 9 %. Medel-
antalet hänsynsträd per hektar blev då 11,1 (median 6,77). 
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 Enligt ståndortsindex som noterats i Distriktspolytax var gran det 
dominerande trädslaget på 86 % av områdena innan slutavverkning. På  
51 % av dessa fanns efter avverkning ingen gran sparad som levande 
hänsynsträd. 
 Medelantalet sparade hänsynsträd per hektar skiljer sig inte åt mellan 
de skogsägare som tagit bort träd och inte tagit bort träd (t50= 1,029; P= 
0,310; n= 52). Det var inte heller någon signifikant skillnad mellan de 
skogsägare som var certifierade och inte (t53= 0,534; P= 0,595; n= 55) 
 
4.4 Död ved 
Det fanns i medel 4,15 m³ död ved per hektar på de 79 slutavverkningarna 
(fig 10). Den tiondel områden med minst mängd sparad död ved hade i 
medel 0,44 m³ ha-1. Samma siffra för tiondelen med mest sparad död ved 
var 9,10 m³ ha-1. 
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Figur 10. Fördelning över mängd lämnad död ved (m3) per hektar på slut-
avverkningar.  
 
 61 % av den döda veden utgjordes av gran, 25 % tall, 6 % björk, 5 % 
asp och 3 % övrigt löv (ek, al, sälg och rönn). 45 % av volymen var 
liggande död ved och 55 % var stående. Fördelningen mellan diameter-
klasserna 15-30 cm och 30-50 cm var ganska lika för liggande död ved och 
torrträd, medan volymen död ved mellan 30-50 cm dominerar för hög-
stubbar (fig 11). Medeldiameter för död ved var 26,9 cm (median 25,6 cm). 
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Figur 11. Mängden död ved (m3) per hektar fördelat på diameterklasser.  
 
 Den största andelen (68 %) liggande död ved var i klassen hård död 
ved, 25 % var något nedbruten och 7 % nedbruten ved. 
 Mängden lämnad död ved skiljer sig inte åt mellan de skogsägare som 
tagit bort träd och inte tagit bort träd (t46= 0,326; P= 0,746; n= 48). Det 
fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan skogsägare som var 
certifierade och inte (t46= 0,219; P= 0,827; n= 48). 
 
4.5 Hänsynsytor 
Av den totala inventerade arealen utgjordes 3,7 % av hänsynskrävande 
biotoper och 0,5 % av impediment. 
 
5 Diskussion  
 
5.1 Hantering av hänsyn och konsekvenser för biologisk mångfald  
Både fältundersökning och enkätstudie visar tydligt att markägares han-
tering av lämnad naturhänsyn efter slutavverkning är ett stort problem. På 
63 % av de inventerade slutavverkningarna hade lämnade hänsynsträd 
tagits bort och 46 % av skogsägarna angav i enkäten att de någon gång har 
tagit bort hänsyn. Om de vindfällda träden lämnats kvar skulle mängden 
död ved på de besökta slutavverkningarna i snitt ha ökat med 2 m³ ha-1,  
d v s med ungefär 30 %. 
 Mängden död ved och träd av grövre dimensioner har i brukad skog 
minskat med ca 90 % sedan slutet av 1800-talet (Linder & Östlund 1992). 
En habitatminskning av denna storleksordning förväntas leda till en 
minskning av antalet arter beroende av dessa substrat med över 50 % 
(Siitonen 2001), vilket tydligt avspeglas i mängden rödlistade arter knutna 
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till död ved och gamla träd. Vid slutavverkning minskar i genomsnitt 
mängden död ved med 45 % jämfört med mängden i en avverkningsmogen 
skog (Fridman & Walheim 2000). Att sedan lämnad naturhänsyn för-
svinner åren efter slutavverkning gör att mängden död ved minskar ytter-
ligare. Den beräknade borttagna volymen bestod av ny död ved som bildats 
genom vindfällning. Vindfällen var även enligt enkäten det som mark-
ägarna tagit bort i störst utsträckning. Nästan var femte skogsägare angav 
dock att man även tagit bort torrträd eller döda liggande träd efter av-
verkning. Inget sådant har noterats vid inventeringen och mängden död ved 
som tas bort efter slutavverkning är därför troligen ännu större än vad som 
uppskattats i denna studie. 

Mängden död ved i skogen ska till år 2010 enligt riksdagens delmål 
”Levande skogar” öka med minst 40 % mot dagens nivå (Miljömålsrådet 
2003). Så länge trakthyggesbruk är den dominerande föryngringsformen i 
skogsbruket är naturhänsyn vid slutavverkning ett viktigt sätt att öka 
mängden död ved och gamla grova träd i brukad skog. Lämnade hänsyns-
träd kan fungera som livbåtar för arter från den avverkade skogen och 
träden ger ett kontinuerligt tillskott av död ved genom hela rotationscykeln 
(Mielikäinen & Hynynen 2003). Det är skillnad på artsammansättningen i 
en sluten skog och på öppna områden som slutavverkningar (Kaila et al. 
1997) och många vedlevande insekter däribland ett flertal rödlistade arter 
föredrar solexponerad död ved (Berg et al. 1994, Jonsell et al. 1998, Lindhe 
2004). Många arter kan därför gynnas av en slutavverkning. Det förutsätter 
dock att tillräckligt med lämpliga substrat lämnas och att de får vara kvar 
under hela rotationsperioden. Om hänsynsträden, stående och vindfällda, 
tas bort försvinner förutsättningen för kontinuerlig tillgång på ny grov död 
ved i den brukade skogen och därmed försvinner de substrat som kan hålla 
många rödlistade arter. 

Grova träd togs bort i större utsträckning. 86 % utgjordes av träd över 
30 cm i diameter. Enligt Fridman & Walheim (2000) saknas död ved över 
32,5 cm i diameter nästan helt i brukade skogar. För många artgrupper är 
grova träd och död ved biologiskt viktiga och här återfinns oftare arter som 
är hotade (Berg et al. 1994, Jonsell et al. 1998, Kruys & Jonsson 1999, 
Nilsson et al. 2002). 

Enligt Ehnström (2001) är problemet med tillvaratagande av träd störst 
om de vindfälls vintern efter slutavverkningen, vår undersökning visar 
dock att det även försvinner både vindfällda och stående träd tre till fem år 
efter avverkning. Det tas bort naturhänsyn både från slutavverkningar där 
mycket hänsyn lämnats och på områden där mängden hänsyn redan från 
början var låg. Miljöhänsynen vid slutavverkning är därmed sämre än vad 
skogsvårdsorganisationens resultat från Polytax gör gällande. Eftersom 
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riksdagens miljömål förutsätter att miljöhänsynen i skogsbruket är bättre än 
skogsvårdslagens krav, måste skogsägarnas hantering av hänsyn efter slut-
avverkning ses som ett allvarligt problem vid bevarandet av biologisk 
mångfald i svensk skog.  
 
5.2 Ekonomi och produktion 
Anledningarna till varför skogsägarna tagit bort träd var främst kopplade 
till ekonomi och produktion. Man ville ta vara på det direkta värdet i träden 
som virke eller ved. Träden ansågs även utgöra ett hot mot stående skog på 
grund av risken för insektsangrepp eller vara i vägen för kommande skogs-
bruksåtgärder. De borttagna träden innebar alltså både en direkt inkomst för 
skogsägaren och indirekt en risk för minskade intäkter. De skogsägare som 
tagit bort träd var inte mer ekonomiskt beroende av skogen än de som inte 
tagit bort träd. De träd som tagits bort hade troligen inte heller en av-
görande betydelse för skogsägarens personliga ekonomi. Ekonomisk kom-
pensation har dock visat sig öka markägares vilja att vidta naturvårds-
åtgärder. I Götmark et al. (2000) var privata skogsägares inställning till att 
avsätta buffertzoner runt befintliga reservat starkt beroende av den eko-
nomiska kompensationen för åtgärden. Privata skogsägare som är 
ekonomiskt beroende av skogen har enligt Uliczka et al. (2004) en mer 
negativ attityd till naturvård. Den ekonomiska förlust som naturhänsynen 
innebär verkar dämpa viljan att vidta åtgärder för att bevara biologisk 
mångfald. De skogsägare som tog bort träd tenderade överlag att vara mer 
tveksamma till att lämna hänsyn. Man angav i stort sett samma anledningar 
till varför man var tveksam, som till varför man tog bort hänsynen. De var 
också mer tveksamma till hänsyn som utgjorde en direkt eller indirekt eko-
nomisk förlust att lämna, som grova och klena barrträd.  
 Majoriteten av skogsägarna som svarat på enkäten ser fortfarande, tio 
år efter att den nya skogsvårdslagen infördes, produktion som det viktigaste 
målet i brukandet av den egna skogen. Även i Uliczka et al:s studie (2004) 
anser skogsägare som arbetar i skog eller jordbruk att produktionsmålet är 
viktigare än miljömålet. För skogsägare i Finland är skogens hälsa det 
viktigaste målet och stora skogsägare tyckte att naturvård var mindre 
viktigt (Kangas & Niemeläinen 1996). I Kline et al. (2000) var privata 
skogsägare som såg produktion av timmer som det viktigaste målet i 
skogsbruket mindre villiga att spara skyddszoner vid vattendrag än andra 
ägare. De krävde även mer ekonomisk kompensation för åtgärden än ägare 
som inte enbart prioriterade timmerproduktion. Vilket mål som prioriteras i 
brukandet av den egna skogen påverkar inställningen till naturvård och 
troligen viljan att lämna naturhänsyn vid produktion. 



17 

 Den största andelen borttagna träd var vindfällen. Vid hantering av 
vindfällen står produktionsmålen och miljömålen i tydlig kontrast till 
varandra. Nydöda barrträd är föryngringsplatser för skadeinsekter som vid 
stora populationer kan attackera levande träd, men de är också en källa till 
död ved i skogen och mängden som lämnas måste därför öka (Schroeder & 
Lindelöw 2002). Stora mängder nydöd ved krävs för att populationerna av 
skadeinsekter ska tillväxa så mycket att stående skog kan angripas. 
Reglerna för hur mycket insektsfarligt virke som får lämnas kvar i skogen 
har därför ökats från 4 m³ ha-1 till 5 m³ ha-1 i den nya skogsvårdslagen 
(Skogsstyrelsen 2001b). Markägares hantering av vindfällen i av-
verkningsmogna bestånd har tidigare undersökts av Törlind (1998). Vind-
fällda träd ger ett mycket litet tillskott av nydöd ved i skogen och 70 % av 
skogsägarna i studien lämnar av rädsla för insektsangrepp inga vindfällen 
alls efter stormfällning. I vår undersökning var den näst främsta an-
ledningen till att skogsägarna tog bort träd risken för skadeinsekter. Många 
skogsägare trodde även att högstubbar och äldre döda barrträd kan sprida 
skadeinsekter, vilket kan ha bidragit till en mer negativ inställning till död 
ved i dessa former. Ranius et al.2 har beräknat kostnaden för olika former 
av naturhänsyn i skogsbruket i förhållande till mängden död ved de skapar. 
Att lämna vindfällda träd efter stormfällning är enligt dem ofta ett kost-
nadseffektivt sätt att öka mängden död ved i skogen.  
 Ekonomiska faktorer påverkar skogsägarens åtgärder i sitt skogsbruk 
och ekonomisk kompensation höjer motivationen att vidta åtgärder som 
gynnar biologisk mångfald. För att säkerställa nivån på naturhänsynen i 
skogsbruket borde någon form av ekonomisk kompensation till skogsägare 
övervägas. 
 
5.3 Kunskap och attityder  
Nya politiska mål kan införas med hjälp av olika styrmedel som regelverk, 
ekonomisk styrning eller information (Bemelmans-Videc et al. 1998). 
Skogsvårdslagens likställda mål ska implementeras hos skogsägarna genom 
att med utbildning öka kunskapen och på det sättet förändra attityder. Pro-
duktionen har dock länge varit det viktigaste målet i skogsbruket och att 
förändra denna inställning bland privata skogsägare tar tid (Ask 2002). 
 Drygt en femtedel av skogsägarna angav till exempel att anledningen 
till att man tog bort träden var för att det såg skräpigt ut. Skogsägarna var 
också tveksamma till att lämna olika former av död ved och klena träd av 
samma anledning. 
 

 

2  Ranius T, Ekvall H, Jonsson M & Bostedt G. Cost efficiency of measures to increase 
the amount of coarse woody debris. Opublicerat manuscript. 
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Död ved är ett naturligt inslag i obrukad skog, men att skogen ska se 
”städad” ut är en attityd som lever kvar sedan början av 1900-talet då pro-
fessor Trädgårdh införde begreppet ”skogshygien” (Samuelsson & Ingelög 
1996). Död ved spred skadeinsekter och skulle därför tas bort ur skogen. 
Troligen är det denna åsikt som lever kvar när man tycker att död ved ser 
skräpigt ut. Man kan även tänka sig att åldern har betydelse för skogs-
ägarnas attityd till naturvård. Äldre skogsägare visade sig ha en mer 
negativ attityd till naturvård i Uliczka et als studie (2004). I vår studie 
fanns inga samband mellan ålder och vare sig mängden borttagen eller 
lämnad naturhänsyn.  
 Skogsvårdsorganisationens kurs Grönare Skog har som syfte att för-
medla kunskap om hur produktionsmål och miljömål kan förverkligas i 
skogsbruket (Pettersson 1999). Ungefär en tredjedel av skogsägarna hade 
gått kursen. De som genomgått Grönare Skog lämnade naturhänsyn för att 
det gynnar hotade arter och den biologiska mångfalden. Den grupp skogs-
ägare som inte har tagit bort träd efter slutavverkningar anger också detta 
som det främsta skälet till att lämna naturhänsyn. En kurs som Grönare 
Skog ger alltså en ökad medvetenhet om att det jag gör i min skog har 
betydelse för bevarandet av biologisk mångfald. Det i sin tur påverkar 
skogsägaren positivt när det gäller hanteringen av lämnad hänsyn. Resul-
taten är i linje med undersökningen av Uliczka et al. (2004) där privata 
skogsägare som hade gått skogsvårdsorganisationens kurser hade en 
positivare attityd till naturvård. Samma studie visar att skogsutbildningar i 
allmänhet ökar skogsägarens kunskap om naturvård, men ger inte en 
positivare attityd till naturvård. Detta tyder på att riktade satsningar som till 
exempel Grönare Skog uppfyller sitt syfte, kunskap och praktiska råd om 
hur man kan kombinera produktion och naturvård i sin skog ger en 
positivare attityd. Har skogsägaren gjort ett medvetet val att lämna hänsyn 
för att gynna hotade arter och biologisk mångfald är han mindre benägen 
att ta bort något i efterhand. 
 De flesta skogsägare som svarade på enkäten visste att insekter och 
mossor är artgrupper som gynnas av död ved. Majoriteten trodde dock att 
de flesta arter i svensk skog har blivit rödlistade på grund av övergripande 
miljöproblem som luftföroreningar och försurning. Detta stämmer med 
Uliczka et als (2004) undersökning. Privata skogsägare vet alltså i stor ut-
sträckning varför de ska lämna naturhänsyn i sin skog, men de är inte med-
vetna om hur stor betydelse deras eget handlande har för biologisk mång-
fald. Man tror att det som främst hotar arter är övergripande miljöproblem 
som skogsägaren som person inte kan göra mycket åt. Detta missförstånd 
kan ha stor betydelse för hur man brukar sin skog med avseende på natur-
vård. Enligt Lönnstedt (1997) ser många privata skogsägare sig som för-
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valtare för kommande generationer och vill sköta sin skog väl för att värdet 
ska öka. Skogen har dock inte bara ekonomiska värden och privata skogs-
ägare behöver därför bli medvetna om den avgörande roll de har i 
bevarandet av biologisk mångfald i skogen. Hur de väljer att bruka sin skog 
idag styr hur stora delar av framtidens skog kommer att se ut. 
 
5.4 Certifiering 
Drygt hälften av skogsägarna hade ett certifierat skogsbruk och majoriteten 
var anslutna till PEFC. Både PEFC och FSC ställer krav på en skogsbruks-
standard som i vissa fall går över skogsvårdslagens krav, men FSC har 
något mer långtgående och tydligare krav än PEFC (Skogsstyrelsen 
2001b). Med ett skogsbruk som sköts enligt FSC:s krav kommer mängden 
död ved i brukad skog att öka i jämförelse med dagens nivå (Ranius & 
Kindvall 2004).  
 Anmärkningsvärt är att det inte var någon skillnad i hur mycket som 
tas bort och inte heller hur mycket som sparas i form av levande träd och 
död ved mellan de skogsägare som var certifierade och inte. Certifiering 
medförde inte en ökad naturhänsyn vid slutavverkning. Eftersom så få var 
anslutna till FSC kunde vi inte utvärdera skillnaden mellan systemen. 
  
5.5 Vad får dagens hänsyn för inverkan på framtidens skog? 
I medeltal hade 21,5 hänsynsträd per hektar (median 15,7) lämnats på slut-
avverkningarna. Detta är ett ganska högt antal jämfört med andra studier. 
Certifieringens krav är att minst tio träd per hektar lämnas (Svenska FSC-
rådet 2000). Enligt skogsstyrelsens rikstäckande inventering Polytax R5/7 
är antalet kvarlämnade träd 7,3 per hektar (Skogsstyrelsen 2001a). I vår 
undersökning räknades alla levande träd in. Tallar kan dock ha lämnats 
som fröträd och därmed bidragit till det höga resultatet. Ulizcka (2003) 
räknade i en totalinventering av slutavverkningar i Lindesbergs kommun 
inte med tall eftersom de oftast inte får stå kvar genom hela rotations-
perioden. Om tall 15-69 cm i diameter uteslöts i vår studie blev medel-
värdet istället 11,1 träd per hektar (median 6,77). Mängden gamla barrträd i 
svensk skog är idag bara en tredjedel jämfört med 1920-talet (Andersson & 
Östlund 2003). Tallarna på de inventerade objekten utgör en bra förut-
sättning för att öka antalet gamla och grova träd och en kontinuerlig 
tillförsel av grov död ved i skogen. Det förutsätter dock att de får stå kvar i 
kommande skogsbruksåtgärder och att vindfällda träd lämnas kvar. På torra 
talldominerade marker är brand en naturlig störning som idag inte längre är 
vanligt förekommande. Trakthyggesbruk där tillräckligt med tall och död 
ved lämnas kan i viss mån efterlikna brand (Jasinski & Angelstam 2002), 
vilket gynnar många arter som är knutna till solbelyst död ved. 
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 Vid slutavverkning sparas få levande granar (1,6 per ha) och de flesta i 
den lägsta diameterklassen. Detta trots att de flesta områdena dominerades 
av gran innan slutavverkning. Enstaka lämnade granar blåser lätt omkull 
och kan vara i vägen vid fortsatt skogsbruk. Nydöd gran föredras även av 
skadeinsekter. Skogsägarna var tveksamma till att lämna gran just på grund 
av dessa anledningar. Mängden lämnad död ved dominerades av gran, men 
om inga levande träd lämnas vid slutavverkning bryts den kontinuerliga 
tillförsel av död ved som är viktig för många arter. Naturliga fuktiga gran-
skogar påverkas sällan av brand (Jasinski & Angelstam 2002). Trakt-
hyggesbruk är därför inte någon bra metod för de arter som är knutna till 
granskog. För att efterlikna naturliga störningsprocesser bör fuktiga gran-
skogar i större utsträckning lämnas helt orörda eller i viss mån plockhuggas 
för att behålla en olikåldrad struktur och kontinuerligt klimat (Fries et al. 
1997, Jasinski & Angelstam 2002). 
 I medeltal fanns 9,1 lövträd per hektar på slutavverkningarna. Björk 
mellan 15-30 cm i diameter stod för den största andelen. Uliczka (2003) 
registrerade 5 öviga träd (<40 cm) per hektar, främst björk och asp, vid in-
ventering av slutavverkningar i Lindersbergs kommun. Den hemiboreala 
zonen har ett högre lövinslag än den boreala zonen som Lindesberg tillhör. 
Vår högre siffra kan därför bero på att det fanns en större andel löv i den 
avverkningsmogna skogen. Idag täcks hälften av Sveriges skogsareal av 
ung (<50 år) jämngammal skog som har växt upp efter kalavverkning 
(Axelsson & Östlund 2001). Denna skog har i stort sett inget lövinslag 
eftersom planteringarna besprutades mot lövsly. För att grova lövträd ska 
bli ett inslag i framtidens brukade skogar måste lövträd sparas medan vi 
fortfarande avverkar de skogar som har lövinslag. 
 Det fanns i medeltal 4,15 m³ ha-1 död ved på de inventerade slut-
avverkningarna. Enligt Polytax inventeringar i Götaland gjorda 5-7 år efter 
slutavverkningen finns 3,9 m³ ha-1 död ved (Skogsstyrelsen 2004). Även 
fördelningen mellan nedbrytningsklasser var i linje med Polytax. Mängden 
död ved är väldigt låg jämfört med barrnaturskog där mängden varierar 
mellan 60 och 120 m³ ha-1 (Siitonen 2001). Det finns en brist på grov död 
ved i sena nedbrytningsstadier (Fridman & Walheim 2000) och många 
hotade arter utnyttjar dessa substrat (Samuelsson & Ingelög 1996). Medel-
diametern för död ved i vår studie låg på 26,9 cm, endast 7 % klassades 
som nedbruten död ved. Arter i olika organismgrupper föredrar liggande 
eller stående död ved i olika grad (Berg et al 1994, Esseen et al. 1997). 
Fördelningen mellan liggande och stående död ved i vår studie var ungefär 
lika.  
 Var den kritiska gränsen går för hur mycket död ved och av vilken 
kvalitet som krävs för att bibehålla livskraftiga populationer av specifika 
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arter är i stort sett okänt (Fries et al. 1997). Det är därför svårt att ge några 
generella rekommendationer för hur mycket naturhänsyn som bör lämnas 
efter slutavverkningar. Även om riksdagens mål att öka mängden död ved 
med 40 % till 2010 nås är dock nivån fortfarande mycket långt ifrån ett 
naturligt tillstånd.  
 Eftersom olika arter har olika krav vad det gäller substrat, mikroklimat 
och störningsgrad kan man inte bevara den biologiska mångfalden i skogen 
enbart genom naturhänsyn vid produktion. 18 % av de skogslevande röd-
listade arterna föredrar skugga eller semiskugga (Jonsell et al. 1998). Arter 
som är svårspridda och/eller har speciella substratkrav har svårt att klara sig 
i en brukad skog där tillgängligheten på död ved minskar och avstånden 
mellan gamla obrukade bestånd ökar (Jonsson 2000). Lämnad naturhänsyn 
bör därför ses som ett bra och nödvändigt komplement till olika former av 
avsättningar av obrukade skogsområden.  
   
5.6 Slutsatser 
Generell hänsyn vid slutavverkning är ett sätt att öka mängden död ved och 
bibehålla mångfalden i den brukade skogen. Markägares hantering av den 
lämnade naturhänsynen efter slutavverkning är därför ett allvarligt 
problem. Det går inte utifrån vår undersökning urskilja någon grupp skogs-
ägare där problemet är extra stort och till vilka insatser ska riktas. 
Problemet är snarare kopplat till skogsägarens attityd till hänsyn. De träd 
som tagits bort har troligen ingen avgörande betydelse för den enskilde 
skogsägarens ekonomi, men när valet står mellan en ökad inkomst och 
värdet för naturvården är valet för många självklart. För att miljömålen ska 
kunna uppnås krävs det att skogsägaren förstår betydelsen av miljömålen 
och kan sätta sitt eget handlande i relation till biologisk mångfald i skogen. 
Insatser som t ex ekonomisk kompensation bör även övervägas för att 
minska klyftan mellan produktionsmål och miljömål hos privata skogs-
ägare. 
 
6 Tack 
Vi vill först rikta ett stort tack till vår handledare Karl-Olof Bergman, 
Linköpings universitet, för all hjälp vid genomförandet av detta examens-
arbete. Vi vill också tacka Magnus Wadstein på Skogsvårdsstyrelsen i 
Östra Götaland för ovärderlig hjälp vid utformningen av undersökningen, 
samt övrig personal på Skogsvårdsstyrelserna i Linköping, Mjölby och 
Norrköping distrikt.  
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Appendix A 
 
Funktioner för volymberäkning  
 
Enligt kubering av provträd i R5/7 Polytax vid substratinventering på slut-
avverkningar i Götaland.  
 
V = a + b * D^x 
 
V är volymen i m3 och D är brösthöjdsdiameter i mm mätt på bark. 
 
Tall   
 
a = -0,038893, b = 0,0003782, x= 2,2 
 
Gran  
 
a = -0,151120, b = 0,0018810, x = 1,8 
 
Björk  
 
a = -0,081244, b = 0,0013939, x = 1,8 
 
Asp  
 
a = -0,021000, b = 0,0002673, x = 2,3 
 
Ek  
 
a = -0,107733, b = 0,0008564, x = 2,0 
 
Övrigt löv (ej bok) 
 
a = -0,145688, b = 0,0041418, x = 1,5 
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Appendix B 
 
Funktioner för brösthöjdsdiameter 
 
Tall 
  
DIAMETER = 51,880901 + 1,01923xSTUBBDIA – 
0,000108xSTUBBDIA2 - 25,024839xLN(STUBBDIA) + 
0,064956xBREDGRA – 0,011649xKUSTAVST 
 
Gran (gäller för STUBBDIA <600 mm) 
 
DIAMETER = -75,932171 + 0,857774xSTUBBDIA – 
0,000084397xSTUBBDIA2 – 4,778581xLN(STUBBDIA) + 
0,149623xBREDGRA – 0,001874xKUSTAVST 
 
Björk 
 
DIAMETER = -169,635030 + 0,494995xSTUBBDIA + 
0,000457xSTUBBDIA2 + 22,937288xLN(STUBBDIA) + 
0,144030xBREDGRA + 0,0052321xKUSTAVST 
 
Övrigt löv 
 
DIAMETER = -85,909761 + 0,962364xSTUBBDIA – 
0,000131xSTUBBDIA2 – 11,327480xLN(STUBBDIA) + 
0,209919xBREDGRA 
 
DIAMETER Diameter i brösthöjd (mm) 
 
STUBBDIA Stubbdiameter (mm) 
 
KUSTAVST Avstånd från kusten (km).  
  För alla områden 50 km 
 
BREDGRA Breddgrad i 1/10 grader 
  För alla områden 585 
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Appendix C 
 
Del 1 
 
Följande frågor gäller enbart hygget på den bifogade kartan (se baksidan). Vi kommer även att besöka 
detta hygge under våren 2004.  
Markera dina svar med ett X och genom att själv skriva trädslag och antal. 
 
1.  Har Du tagit bort några träd på detta hygge efter slutavverkningen eller låtit någon annan ta 
bort träd? 
(Enbart träd som är över 15 cm i brösthöjd räknas) 
 

 Nej 
 

 Jag lät någon annan ta bort träd och vet därför inte exakt vad som togs bort. 
 

 Ja, följande träd: 
 
 Trädslag Antal 
Träd som fallit omkull efter slutavverkning   
   
   
Stående levande träd   
   
   
Torrträd eller högstubbar   
   
   
 
 
2.  Av vilken anledning tog Du bort de angivna träden? 
Markera ett eller flera alternativ 
 

 De var i vägen för markberedning eller plantering 
 De hindrade den kommande föryngringen 
 De var fröträd som skulle avverkas 
 De kan sprida skadeinsekter 
 För att ta vara på virkesvärdet i träden 
 För att använda till ved 
 Det såg ”skräpigt” ut 
 Annat skäl ______________________ 
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Del 2 
 
Enkätundersökning om naturhänsyn i skogsbruket 
 
Nedan följer ett antal frågor, markera Dina svar tydligt med ett X. På vissa frågor kan du markera ett 
eller flera alternativ och en del frågor besvarar du genom att sätta ett X på linjen.  
     

 
Frågor om Dig som skogsägare och Ditt skogsbruk 

1.  Kön?  Kvinna  Man 
 
 
2.  Ålder?  _________ år 
 
 
3.  Hur stor areal produktiv skogsmark äger Du?  
 

 Mindre än 20ha  20-100ha             100-300ha  Över 300ha 
 
 
4.  Hur nära bor Du merparten av Din skog? 
 

 Inom 3 mils radie  Mer än 3 mil ifrån 
 
 
5.  Hur ofta besöker du Din skog? 
 

 Varje vecka     Varje månad     Några gånger per år     Mer sällan     Aldrig 
 
 
6.  Hur länge har Du ägt merparten av Din skog?  
 

 Mindre än 10år  10-30 år   Mer än 30 år 
 
 
7.  Är Du ekonomiskt beroende av skogen som inkomstkälla? 
Markera med ett X på linjen 
 
   ├───────────────────────────────┤ 
Ja, helt     Nej, inte alls 
 
 
8.  Har Du en grön skogsbruksplan? 
  

 Ja  Ja, delvis   Nej  Vet ej  
 
 
9.  Är Ditt skogsbruk certifierat?  
 

 Ja: enligt PEFC  Ja: enligt FSC  Nej  Vet ej 
 
 
10.  På vilket sätt tar Du vanligtvis del i planeringen av slutavverkningar i Din skog? 
Markera ett eller flera alternativ 
 

 Utför planering själv  
 Instruerar den som planerar  
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 Instruerar den som utför avverkningen 
 Medverkar delvis i planeringen 
 Lämnar över all planering till någon annan, tex. förvaltare eller virkesköpare 
 Annat ________________________________________ 

 
 

Frågor om naturvård i skogen 
 
11.  Vad tycker Du om de krav på naturhänsyn som certifieringen ställer vid slutavverkningar? 
Markera med ett X på linjen 
 
       ├───────────────────────────────┤ 
 
Alldeles för låga                                    Alldeles för höga 
 

 Jag har ingen uppfattning om vad kraven är 
 
 
12.  Vad är Din egen inställning till naturhänsyn i den omfattning som rekommenderas vid 
slutavverkningar idag, i form av:  
Här fyller Du antingen i ”Enbart positiv” eller att Du är ”Tveksam till” av en eller flera anledningar. 
 
Grova träd: över 30 cm i brösthöjdsdiameter 
 Klena träd: under 30 cm i brösthöjdsdiameter 
 
Markera Din 
inställning med ett 
eller flera X 
 

Enbart 
positiv 

Tveksam till p 
g a risk för 

skadeinsekter 

Tveksam till 
av ekonomiska 

skäl 

Tveksam till 
för de kan 

vara i vägen 
vid fortsatt 
skogsbruk 

 

Tveksam till 
eftersom det 
ser skräpigt 

ut 

a) Grova tallar  
 

     

b) Klena tallar 
 

     

c) Grova granar  
 

     

d) Klena granar 
 

     

 
e) Grova lövträd 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

f) Klena lövträd 
 

     

g) Nyskapade 
högstubbar 
 

     

h) Torrträd  
 
 

     

i) Liggande döda 
träd ex.vindfällen 
 

     

j) Hänsyns-
områden, tex. 
sumpskog och 
blockmark 
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13.  Vilket är det främsta skälet för Dig att lämna naturhänsyn vid slutavverkning? 
 

 Det gynnar föryngringen 
 Det gynnar hotade arter och biologisk mångfald 
 Landskapsbilden 
 Lagens eller certifieringens krav 
 Annat skäl ______________________________ 

 
 
14a. Har Du någon gång tagit bort några träd, förutom fröträd, efter slutavverkning eller låtit 
någon annan ta bort träd?  
(endast träd med en diameter över 15 cm i brösthöjd behöver anges) 
 

 Nej (gå vidare till fråga 15)  Ja, i så fall vad togs bort?   
     
    Markera ett eller flera alternativ 

 Nyskapade högstubbar 
 Torrträd eller döda liggande träd  
 Levande träd       

    trädslag:_________________________ 
 Vindfällen 

    trädslag:_________________________ 
 Vet ej 

 
 
14b.  Av vilken anledning tog Du bort träden? 
Markera ett eller flera alternativ 
 

 De var i vägen för markberedning eller plantering 
 De hindrade den kommande föryngringen 
 Jag ansåg att de var fröträd som skulle avverkas 
 De kan sprida skadeinsekter 
 För att ta vara på virkesvärdet i träden 
 För att använda till ved 
 Det såg ”skräpigt” ut 
 Annat skäl ______________________ 

 
 
15.  I Skogsvårdslagen likställs produktionsmål och miljömål i skogen. Hur ser Du på relationen 
mellan dessa mål i skötseln av Din egen skog? 
Markera med ett X på linjen 
 
      ├───────────────────────────────┤ 
 
Produktionen viktigast   Miljömålen viktigast 
 
 
16. Har Du någon utbildning i skogsskötsel eller naturvård?  
Markera ett eller flera alternativ 
 

 Högskole-/Universitetsutbildning 
 Gymnasieutbildning 
 Grönare skog kurs 
 Skogsdagar/skogskvällar 
 Personlig rådgivning  
 Annat ___________________________ 
 Jag har ingen utbildning 
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17.  Hur mycket har utbildningen påverkat Ditt sätt att sköta Din skog med avseende på 
naturvård? 
Markera med ett X på linjen 
 
         ├───────────────────────────────┤ 
 
  Väldigt mycket                     Inte alls 
 
 
18.  Vem tar Du råd av när det gäller skötsel av Din skog? 
Markera ett eller flera alternativ 
 

 Södra Skogsägarna 
 Skogsvårdsstyrelsen 
 Entreprenörer/skogsarbetare  
 Virkesköpare 
 Grannar, släkt eller bekanta 
 Annan________________________ 
 Inte av någon 

 
 
19. Hur anser Du att den biologiska mångfalden bör skyddas i de svenska skogarna? 
Markera ett eller flera alternativ 
       

 Naturreservat 
 Biotopskydd 
 Naturvårdsavtal 
 Frivilliga avsättningar 
 Generell naturhänsyn vid produktion 
 Annat sätt________________________ 
 Jag anser inte att den biologiska mångfalden är i behov av skydd 

 
 
20.  Det finns 2101 rödlistade, dvs arter som anses vara eller kan bli utrotningshotade, i svensk 
skog. Vad tror Du är största orsaken/orsakerna till att de har blivit rödlistade?  
 

 Luftföroreningar 
 Brist på grov död ved 
 Försurningen 
 Utsläpp av tungmetaller, t ex kvicksilver 
 För få gamla träd 
 Jakt 

 
 
21.  Vilket/vilka av följande träd tror Du kan sprida skadeinsekter? 
 

 Nyligen döda lövträd 
 Lövträd som varit döda i mer än två år 
 Nyligen döda barrträd 
 Barrträd som varit döda i mer än två år 
 Högstubbar av gran 
 Högstubbar av löv 
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22.  Vilken/vilka artgrupper tror du gynnas mest av liggande död ved? 
 

 Mossor 
 Småvilt 
 Skogshöns 
 Insekter 
 Mesar (talgoxe, blåmes m fl.) 


