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1. Abstract 
In 1994 a new Forestry Act was accepted in Sweden. One of its aims was to raise the 
consideration for preservation of biodiversity. Since this happened over 15 years ago there is 
now an interest in analyzing if the law has been effective in its purpose. In this study methods 
suitable for analysis are being investigated. The study contents a pilot study of methods for 
five parameters that can validate if the law has been followed. The fieldstudy were executed 
in Orsa, Dalarna, Sweden in a managed forest and where last clearcut was done after 1994. 
The work consisted of measuring the parameters in the field and to compare them with data 
from before 1994. The benefits of the parameters and the current and previous Forestry Act 
and their differences are discussed in the report. The parameters examined were the 
distribution of tree species, standing dead wood, smaller areas saved for preservation, big 
trees and trees with cavities/cavernous trees. All of these plus a few other variables favourable 
for the diversity of species in the forest are dealt with in the 30 § in the Forestry Act of 1994. 
The study implied that the variables reported to be favourable for biodiversity, and possible to 
investigate within the restrictions of this study, seemed to have increased. The results should 
however be interpreted with care since the study is small and the reference values sometimes 
were missing or covering larger areas than the field data. 
 

2. Inledning 
På 1990-talet lyfte världen blickarna mot de stora miljöfrågorna och den biologiska 
mångfalden uppmärksammades vilket ledde till ett internationellt avtal, Riokonventionen, 
1992. Detta föranledde till att skogsvårdspolitiken i Sverige tog en vändning. Världen tog nu 
på sig ansvaret för naturen och de resurser den utgör vilket frambringade en förändring av den 
svenska skogsvårdslagen. Den nya skogsvårdslagen (1994) jämställde de två målen virkes-
produktion och miljö och fokus sattes på att skogen ska kunna brukas uthålligt med god 
avkastning samtidigt som en biologisk mångfald och genetisk variation ska säkras 
(Skogsstyrelsen 2009). Med anledning av detta är det nu intressant att fastställa om den nya 
skogsvårdslagen inneburit en bättre hänsyn i skogen och det är vad denna studie försöker 
bidra med. Studien innefattar även en litteraturjämförelse lagarna emellan. Effekterna ska 
klargöras genom att framarbeta metoder som kan ligga till grund för att utreda ifall hänsynen 
har förutsättningar för att öka eller bibehålla biodiversiteten och genom att utföra en 
pilotundersökning av dessa metoder i fält. 
 
Naturligt föll valet att titta på de paragrafer, 21 § i den gamla lagen (1979) och 30 § i den nya 
lagen, som skogsbrukets hänsynsskyldigheter faller inom. I den senare skogsvårdslagen är 
även kulturmiljövården inräknad i denna paragraf, men den har lämnats utanför den här 
studien. Då fältstudien utfördes under två veckor i norra Dalarna, Sverige, i april månad så har 
tids- och årstidsberoende begränsningar medverkat till att vissa parametrar valts bort. Snön är 
en störande faktor som t.ex. har gjort det omöjligt att mäta volymen liggande död ved. 
Däremot har det varit möjligt att skatta trädslagsfördelning, mäta stående död ved, mäta upp 
hänsynsytor samt räkna grova träd och boträd. Dessa är alltså parametrarna som har mätts och 
till dessa har referensdata sökts. 
 
En god trädslagsfördelning i skogen ger förutsättningar för biologisk mångfald. Skogsbruket i 
Sverige bidrar till monokulturer och barrträden dominerar. I 30 § i den nya skogsvårdslagen 
tas detta upp och där krävs att lövinblandningen i produktionsskogen ökar. Stående död ved, 
där högstubbar och så kallade torrakor räknas in, är nödvändigt för många organismer och det 
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behandlas i den 30:e paragrafen. För att öka förutsättningarna för en mängd rödlistade arter så 
behöver volymen stående död ved öka i skogen. Vad gäller hänsynsytor verkar det vara ett 
nytt begrepp, då den tidigare lagen inte behandlar detta, men idag vet man att de har stor 
betydelse. Hänsynsytor är i korta drag mindre områden sparad skog och dessa arealer behöver 
öka. Grova träd, som ofta är gamla träd, bör sparas som så kallade evighetsträd. Detta innebär 
att de får stå tills de dör och därefter får de brytas ned naturligt. Under denna tid hinner de 
tjäna som värd och resurs åt en mängd organismer. I 30 § i den nya lagen behandlas detta och 
inslaget av grova träd behöver öka i produktionsskogen. Både den gamla och den nya lagen 
nämner boträd, men behovet är stort då flertalet fågelarter som kräver detta är på nedgång i 
Sverige. Genom detta kunde hypoteserna till denna studie formas. 

2.1.  Hypoteser 
Huvudhypotes 
De skillnader som finns, mellan förra skogsvårdslagens paragraf 21 och den nya 
skogsvårdslagens paragraf 30, är genom våra metoder mätbara i skogen. 
 
Delhypoteser 
Trädslagsfördelningen: Andelen inslag av lövträd har ökat sedan den senaste skogsvårdslagen 
infördes 1994. 
 
Död ved: Volymen stående död ved per hektar har ökat jämfört med den mängd som fanns 
innan den senaste skogsvårdslagen infördes 1994. 
 
Hänsynsytor: Ytan av sparade trädsamlingar och skyddszoner har ökat sedan den senaste 
skogsvårdslagen infördes 1994. 
 
Grova träd: Antalet grova träd per hektar har ökat sedan den senaste skogsvårdslagen infördes 
1994. 
 
Boträd: Antalet boträd per hektar har ökat sedan den senaste skogsvårdslagen infördes 1994. 

3. Material och metoder 

3.1.  Fältmaterial 
Fältblankett (bilaga 1) 
Relaskop 
Måttband (av märke Biltema) 
Klave (av märke Haglöfs) 
Höjdmätare (av märke Sunto) 
Skidstavar (130 cm eller 140 cm) 
Kompass 
GPS (av märke Garmin) 
Kartor 

3.2.  Provtagningsområdet 
Fältarbetet utfördes i produktionsskog i Orsa kommun, Dalarnas län, Svealand, Sverige, som 
faller inom ett och samma Skogsstyrelsekontor (Norra Dalarna). Skogen (en del av det 
cirkumpolära barrskogsbältet på norra halvklotet, taigan) ingår i tre fastigheter tillhörande två 
privata ägare. Skogsbestånden är fördelade på så kallad hemskog (närmast fastigheten), 
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15 m 

fäbodskog (där djuren hölls på sommaren förr) och utskog (längst ifrån fastigheten) och de 
som valdes ut för undersökning är avverkade efter 1994. Skötseln av skogen läggs ut på 
skogsbolag verksamma i området, där Korsnäs AB Skog är det mest involverade bolaget. 
Detta medför begränsningar i och med att det är ett geografiskt sett lokalt område, en och 
samma ägare, en och oftast samma skötare och en och samma granskare, vilket ger resultat 
som inte bör appliceras i större skala än vad dessa begränsningar innebär.  
 
Tabell 1. Beståndsbeskrivning undersökta områden i Orsa, Dalarna, Sverige. 

Allokering Område Areal (ha) Avverkningsärende inkom Nuvarande ålder (år) 
Fäbodskog 54.83 1,50 2006 ~4 
Fäbodskog 638.83 1,60 - - 

Utskog 46.39 2,40 2002 ~8 
Fäbodskog 25.76 2,76 2006 ~4 
Fäbodskog 565.66 3,00 1994 ~16 
Fäbodskog 72.836 3,40 2001 ~9 
Fäbodskog 77.84 5,00 1999 ~11 

Utskog 40.36 16,70 2001 ~9 
  Total 36,36     

Utskog Referens 45,70 innan 1987 ~23 

3.3. Fältmetoder 
Metoderna som användes är gängse metoder som har utnyttjas och som till viss del 
fortfarande utnyttjas vid olika slags inventeringar av skog. Trädslagsfördelning har skattats 
via ett stickprovsförfarande medan övriga variabler mätts in vid en totalinventering. 

3.3.1. Trädslagsfördelning 
För att utreda trädslagsfördelningen har det vid de hyggen där det har varit möjligt att se, 
d.v.s. där träden har varit i minst brösthöjd, gjorts en relaskopsmätning. Vid denna metod så 
sätter man relaskopet utifrån ögat och sträcker ut armen, vartefter man räknar alla träd, art för 
art, som man fångar in i relaskopet, under 360o (figur 1). Vid ett område var beståndet för tätt 
för att kunna göra detta, varvid ett stickprov togs där varje träd per art räknades in. Vid de 
flesta områden har dock plantorna varit för små, d.v.s. dolda i snön, vilket betyder att 
trädslagsfördelning inte har kunnat uppskattas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Illustration relaskopsmätning        Figur 2. Illustration mätning med höjdmätare 
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3.3.2. Stående död ved 
För att få fram volymen död ved av högstubbar så mäts diametern i brösthöjd, vilket är 130 
cm över marken. Höjden 130 cm uppmättes med hjälp av klaven som var 65 cm, vilket två 
ggr om blir 130 cm. Därefter mättes diametern med hjälp av klaven, vilken fungerar som ett 
förstorat skjutmått. För högstubbar som var lägre än 130 cm så togs diametern vid högsta 
punkten, men högstubbar lägre än en meter togs ej med i studien. Den totala höjden av 
högstubben uppmättes, beroende på stubbens höjd, med måttband, skidstavar, klave eller 
höjdmätare. För att få fram volymen på torrakor så krävs även här diametern i brösthöjd, 
vilken togs fram på samma sätt som för högstubbarna. Den totala höjden av torrakor 
uppmättes med höjdmätaren. Avståndet fram till torrakan måste vara antingen 15 eller 20 
meter, detta uppmättes med hjälp av måttband. Vid detta avstånd kan man sedan ta fram, via 
antingen 15 eller 20 meters skalan, höjden mellan ”ögonhöjden” och roten, samt mellan 
”ögonhöjden” och toppen (figur 2). Dessa höjder läggs sedan ihop för att få den totala höjden.  

3.3.3. Hänsynsytor 
För att få fram arealer av hänsynsytor, d.v.s. lämnade skyddszoner och träddungar, så har 
uppmätningar av dessa gjorts via måttband och studier av satellitbilder. För träddungar har två 
mått tagits rakt igenom dungen med måttbandet, en ”höjd” och en ”bas”. Vid 
satellitbildsstudier, som har skett både för hand och via dataprogrammet ”Min Skog” på 
Skogsstyrelsens hemsida (Mina sidor 2010), så har arealer av skyddszoner emot 
hänsynsområden mätts upp via utmärkning av skyddszonen.  

3.3.4. Grova träd 
Träd av alla arter, som visuellt har utmärkt sig som grova, har räknats in till antal och 
diametern av dem har uppmätts, på samma sätt som tidigare. 

3.3.5. Boträd 
Boträd har räknats in via observation av håligheter i träd och eventuella ihåliga träd. 

3.4.  Litteratursökning 
Den litteratur som har tagits fram till fältarbetet och utvärderingen av metoderna har till stor 
del utgjorts av information och kartor ifrån tjänsten ”Min Skog” via Skogsstyrelsens hemsida 
(Skogsstyrelsen 2010), skogsbruksplaner om skogen (Skogsbruksplan 1985 & 1992), 
information och kartor ifrån kontakt vid Skogsstyrelsen i Orsa, handledare Johan Bergstedt, 
mailkontakt med Skogsstyrelsen, kontakt på SLU Skinnskatteberg och mailkontakt på SLU 
Uppsala. 
 
Denna rapport undersöker skillnaderna mellan den gamla skogsvårdslagen som kom 1979 och 
den nya som kom 1994 och en litteraturjämförelse lagarna emellan har gjorts för att försöka 
belysa skillnaderna. För att möjliggöra detta har, för den gamla lagen Skogsvårdslagens 
handbok anno 1988 och för den nya lagen har Skogsvårdslagstiftningen anno 2009, använts.  
 
Dessutom har en utredning av naturvårdsnyttan för de olika undersökta parametrarna gjorts. 
Till detta har eftersökningar av litteratur gjorts vid Tekniska biblioteket på Linköpings 
universitet, via olika artikelsökprogram, via erhållen litteratur av handledare Johan Bergstedt 
samt via förfrågningar till sakkunniga personer. 



 5 

3.5.  Beräkningar 
För att ta reda på eventuella skillnader så har beräkningar på fältdata gjorts som i sin tur har 
jämförts mot referensdata. Nedan följer en beskrivning av beräkningarna per parameter och 
hur referensdata har tagits fram.  

3.5.1. Trädslagsfördelning 
Trädslagsfördelningen har undersökts emot tidigare trädslagsfördelning för det givna 
beståndet. Denna information har tagits ifrån skogsbruksplaner vari den var angiven i 
tiondelar uppdelat mellan trädslagen tall, gran och lövträd (Skogsbruksplan 1985 & 1992). De 
data som har erhållits i fält har likaledes gjorts om till tiondelar genom att dela det inräknade 
antalet av en viss art med den totala delen träd inräknade. Genom detta fås en procentsats som 
har gjorts om till tiondelar genom att multiplicera med tio. 

3.5.2. Stående död ved 
Den stående döda veden har räknats i volym och här används referensdata ifrån en rapport om 
död ved i Sverige (Fridman & Walheim 1997). Där finns data över volymen död ved i m3/ha 
på produktiv skogsmark fördelad på landsdelar, beståndsåldersklasser samt position (liggande 
eller stående) ifrån Riksskogstaxeringen 1994-95. Värdet för Svealand inom 
beståndsåldersklass 0-60 år för stående ved är 0,4 m3/ha, vilket alltså är det värdet som har 
jämförts med.  
 
Beräkningarna för att få fram volymen stående död ved har gjorts på olika sätt för högstubbar 
och torrakor. För högstubbar, upp till 5,5 meter höga, har volymberäkning på cylinder gjorts. 
För torrakor, över 5,5 meter höga, har volymen räknats ut via formler (Kunskap direkt 2006). 
Dessa formler är olika för vardera trädart (tall, gran och björk). Att dessa formler användes 
beror på att de var de bäst anpassade för de data som samlades in, d.v.s. diameter och höjd. 
Formlerna ser ut som följer, där D är diameter på bark i brösthöjd i cm och H är höjd från 
marken i meter; 
 
Tall: ln(V) = -3,32176 + 2,01395ln(D) + 2,07025ln(H) - 1,07209ln(H-1,3) - 0,0032473D 
(H>3 m) 
 
Gran: ln(V) = -3,77543 + 1,91505ln(D) + 2,82541ln(H) - 1,53547ln(H-1,3) - 0,0085726D 
(H>3 m) 
 
Björk: ln(V) = -4.49213 + 2.10253ln(D) + 3.98519ln(H) - 2.65900ln(H-1,3) - 0.0140970D  
(H>4 m)  
 
För att få fram det totala värdet för stående död ved per hektar (m3/ha) för de undersökta 
bestånden adderades volymerna död ved ifrån alla områden för att sen divideras med den 
totala arealen av områdena. Detta på grund av att, ett så översiktligt värde för ett större 
område ville tas fram, för att det blir mer jämförbart med referensdata, än om ett medelvärde 
för bestånden i sig hade utnyttjats. 

3.5.3. Hänsynsytor 
Vad gäller hänsynsytor så har ett bestånd på 45,7 ha som avverkades innan 1994 använts som 
referensområde (bilaga 2). Arealerna räknades fram via markering av sparade skyddszoner på 
satellitbilder och beräkning av area som rektangel eller triangel. Samma metod användes för 
områden som avverkats efter 1994, exempel ses i bilaga 3. För att kunna jämföra dessa emot 
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varandra så har de totala arealerna skyddszon delats med den totala längden på 
hänsynsområdet för att få ut hur många kvadratmeter skyddszon som har sparats per meter 
hänsynsområde (m2/m). Därtill har beräkningar av area gjorts på sparade träddungar, genom 
att beräkna dem som arean av en rektangel, men i avsaknaden av referensdata för detta så 
presenteras bara siffrorna i resultatet. 

3.5.4. Grova träd 
På de grova träden uppmättes diameter men inte höjd, då syftet var att jämföra antal grova 
träd av ansenlig brösthöjdsdiameter med data ifrån tidigare. Då denna typ av referensdata inte 
har hittats har en jämförelse inte kunnat genomföras och dessvärre har inga data på vad som 
räknas som grovt träd för vardera trädart för trakten heller gått att få tag på. Som substitut har 
istället en graf gjorts på de data som finns tillgängliga via Riksskogstaxeringen från och med 
1981 till 2008 (Riksskogstaxeringen 2010). 

3.5.5. Boträd 
Då referensdata för boträd från skogsbruket innan den nya lagen ej har återfunnits så har inga 
jämförelser kunnat göras med de data om antal boträd per hektar som har tagits fram. 
Däremot presenteras hur många boträd som har hittats per hektar.  

4. Resultat 

4.1.  Fältarbete 
Arbetet flöt utan större problem och sammanlagt inventerades 36,36 ha produktiv skogsmark 
fördelat på åtta områden avverkade efter 1994 och 45,7 ha produktiv skogsmark som 
avverkades innan 1994 med avseende på hänsynsytor. Inför varje område sammanställdes vad 
som var värt att titta på för det specifika området genom att ta fram data ifrån 
skogsbruksplanerna (Skogsbruksplaner 1985 & 1992). Per dag inventerades ca 4 ha produktiv 
skogsmark. Här nedan följer de resultat som erhölls av fältarbetet och som är intressanta per 
parameter.   

4.1.1. Trädslagsfördelning 
Trädslagsfördelningen var möjlig att ta på tre områden och utav dessa kan man se att den inte 
har förändrats speciellt från hur den såg ut innan området var avverkat gentemot hur det ser ut 
idag.  
 
Tabell 2. Trädslagsfördelning per område och år i tiondelar. 

 1992/1985 2010 
område tall gran löv tall gran löv 
77.84 9 1 0 8 2 0 
565.66 10 0 0 10 0 0 
638.83 1 9 0 2 3 5 
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tall

gran

löv

tall

gran

löv

Nedan följer det område där det skett en liten förändring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.1.2. Stående död ved 
I fält mättes all stående död ved som påträffades på de bestånd avverkade efter 1994 som 
besöktes. Resultatet presenteras nedan och en uppdelning gjordes efter hur stor volym som 
tillhörde konstgjorda högstubbar och naturligt död ved.  
 
Tabell 3. Uppmätta volymer stående död ved per område och total volym per ha. 

 
Område 

Areal 
(ha) 

Naturlig 
högstubbe 

(m3) 

Konstgjord 
högstubbe 

(m3) 

Torraka 
(m3) 

Total 
volym 
stående 
död ved 

(m3) 

Total 
volym/areal 

(m3/ha) 

Konstgjord 
högstubbe/areal 

(m3/ha) 

54.83 1,50 0,19 1,63 3,79 5,61 3,74 1,09 
638.83 1,60 0,03 - 1,84 1,87 1,17 - 

46.39 2,40 1,12 0,36 1,65 3,13 1,30 0,15 

25.40 2,76 1,78 2,90 5,31 9,99 3,62 1,05 
565.66 3,00 0,33 0,05 7,02 7,40 2,47 0,02 

72.836 3,40 1,24 2,59 21,56 25,39 7,47 0,76 
77.84 5,00 0,39 0,55 33,85 34,79 6,96 0,11 
40.36 16,70 11,28 13,10 10,18 34,56 2,07 0,78 

Total 36,36 16,17 21,18 85,20 122,55 3,38 0,58 
 
Den totala volymen stående död ved på den produktiva skogsmarken är alltså 3,37 m3/ha 
vilket är det värde som jämförs med värdet på den totala volymen stående död ved för 
Svealand under åren 1994-95 ifrån Riksskogstaxeringen; 0,4 m3/ha (Fridman & Walheim 
1997).  

Figur 3. . Trädslagsfördelningen i område 
638.83 År 1985, taget från skogsbruksplan. 

Figur 4. Trädslagsfördelningen i område 
638.83 År 2010 skattad med relaskop. 
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Figur 5. Volym stående död ved per ha i Orsa 2010 jämfört med samma värde för Svealand 1994-95 
(Fridman & Walheim 1997). 

4.1.3. Hänsynsytor 
De beräkningar som utförts på sparade hänsynsytor är uppdelade mellan skyddszoner och 
träddungar. Referensdata utgörs av ett område som avverkades innan 1994 och nedan följer 
resultatet av hur stor areal skyddszon per meter hänsynsområde som räknades ut.  
 
Tabell 4. Areal skyddszoner. 

Område Areal skyddszon (m2) Längd hänsynsområde (m) 
Areal/m hänsynsområde 

(m2/m) 
54.827 1850 370 5,00 
72.836 75 440 0,17 
77.85 450 60 7,50 
40.36 38725 2573 15,05 
Total 41100 3443 11,94 

Referens  8737,5 2125 4,11 
 
Sammanfattningsvis så var 
den totala arealen sparad 
skyddszon innan 1994 4,11 
m2/m hänsynsområde och 
samma siffra för av-
verkningar gjorda efter 1994 
är 11,94 m2/m hänsyns-
område. 
 
Vid de undersökta ny-
avverkade bestånden har de 
medvetet sparade träddungar 
som har påträffats mätts upp 
och den totala arealen 
sparade träddungar är 63,3 
m2/ha hygge. Figur 6. Uppmätning av area vid sparad träddunge. 
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4.1.4. Grova träd 
Grova träd har uppmätts då det har påträffats träd som har utmärkt sig som grova i jämförelse 
med övriga träd lämnade på hygget, men referensdata fattas. Data följer här istället ifrån den 
statistik som finns tillgänglig via Riksskogstaxeringens hemsida över virkestillgången av träd 
grövre än 45 cm i diameter i produktionsskogen mellan åren 1981-2008 i m3sk (stamvolym på 
bark ovan stubbe inklusive topp) (Riksskogstaxeringen 2010).  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

19
81

19
88

-1
99

2

19
92

-1
99

6

19
94

-1
99

8

19
96

-2
00

0

19
98

-2
00

2

20
00

-2
00

4

20
02

-2
00

6

20
04

-2
00

8

Årtal

V
irk

es
til

lg
ån

g 
(M

IL
J 

M
³S

K
)

Tall

Gran

Björk

Tall

Gran

Björk

 
Figur 7. Virkesförrådet (i miljoner kubikmeter) av tall, gran och björk över 45 cm i diameter i 
produktionsskogen mellan åren 1981 och 2008 (Riksskogstaxeringen 2010). Trendlinjerna tydliggör 
den ökning som har skett. 

4.1.5. Boträd 
De boträd som påträffades i fält noterades och här nedan följer en sammanställning av antal 
boträd per område och hektar. Eftersom referensdata ej har påträffats så säger inte värdet 
0,825 boträd per hektar 2010 något om ifall antalet boträd per hektar har ökat eller minskat 
sen införandet av den nya skogsvårdslagen. 
 

Tabell 5. Antal boträd per område och hektar. 

Område Area (ha) Antal (st) Antal/Area (st/ha) 

54.827 1,5 1 0,67 
638.38 1,6 2 1,25 
46.39 2,4 1 0,42 
25.40 2,76 6 2,17 
565.66 3,0 0 0 
72.836 3,4 4 1,18 
77.84 5,0 0 0 
40.36 16,7 16 0,96 
totalt 36,36 30 0,83 
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4.2.  Lagjämförelse 
Den primära skillnaden mellan den gamla och den nya skogsvårdslagen hittar man i det 
inledande förordet och i den första paragrafen. I skogsvårdslagen ifrån 1979 lyder 1 §: 
”Skogsmark med dess skog skall genom lämpligt utnyttjande av markens virkesproducerande 
förmåga skötas så att den varaktigt ger en hög och värdefull virkesavkastning. Vid skötseln 
skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen.” (Skogsstyrelsen 1988). I 
kontrast till detta lyder den nuvarande skogsvårdslagens 1 §: ”Skogen är en nationell tillgång 
och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt 
som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna 
intressen.” (Skogsstyrelsen 2009). Utav detta kan man konstatera att naturvårdsändamålet i 
skogsbruket har lyfts och för att understryka det går det att läsa i det inledande förordet ”Den 
nya skogspolitiken som beslutades av riksdagen 1993 kännetecknas av två jämställda mål - ett 
miljömål och ett produktionsmål.”. I jämförelse med den tidigare skogsvårdslagen så har man 
här jämställt de två målen om att ”En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall 
säkras.” samtidigt som att ”Skogen och skogsmarken skall utnyttjas effektivt och ansvarsfullt 
så att den ger en uthålligt god avkastning.”.  
 
Fortsättningsvis så innehåller både den gamla och den nya skogsvårdslagen paragrafer riktade 
mot naturvårdshänsynen i skogsbruket. Där finns riktlinjer för hur ett skogsbruk ska skötas, 
som eventuellt kan minska utarmningen av den biologiska mångfalden och som 
förhoppningsvis ger förutsättningar för skogens organismer att kunna fortleva i 
produktionsskog. I den gamla skogsvårdslagen innefattas detta i den 21:a paragrafen 
(Skogsstyrelsen 1988) respektive den 30:e paragrafen i den nya lagen (Skogsstyrelsen 2009). 
Skillnad här är att den senare lagen inkluderar kulturmiljövårdens intressen och att den 
poängterar att de föreskrifter, som regeringen eller den myndighet som regeringen har utsett 
får meddela, även inkluderar kvarlämnande av träd, gödsling och dikning. Detta förutom 
hyggens storlek och utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av träddungar och 
skogsbilvägars sträckning som även finns i den gamla lagen. Dessutom innefattar den senare 
lagen ett totalförbud mot att avverka på skogliga impediment större än 1 ha, där den gamla 
lagen säger att avverkning av skogliga impediment ”skall i regel undvikas”.  
 
Nedan följer en jämförelse lagarna emellan i tabellform, där plustecknen visar på styrkan i 
lagtexten. Styrkan är uppbyggd enligt betoningarna i texten huruvida skyddsvärdet ser ut för 
vardera parameter: 
 
+++ skall/skall i första hand 
++ bör 
+ i lämplig utsträckning/kan 
- behandlas ej direkt/har motsägande lagtext 
 
Tabell 6. Jämförelse mellan styrkan i lagtexten i 30 § i skogsvårdslagen 1994 och 21 § i 
skogsvårdslagen 1979. 
 Skogsvårdslag 

Parameter 1979 1994 
Trädslagsfördelning ++ + 
Stående död ved + +++ 
Hänsynsytor - +++ 
Grova träd + +++ 
Boträd +++ +++ 
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Anmärkningsvärt med detta är självklart trädslagsfördelningen. I den gamla lagen går att läsa 
”Bärande träd och vissa andra träd och buskar, tex apel, fågelbär, oxel, rönn, hassel, en, 
slån, hagtorn och nypon bör sparas” vilket måste vara ett försök att höja 
trädslagsfördelningen i skogsbruket. I den senare lagen står det istället ”Vid skötseln av 
barrskog skall inslag av lövträd behållas, om växtplatsen är lämplig för sådana träd”, vilket 
ger plats åt flera tolkningar.  
 
I den gamla lagen går inte att utläsa några förordningar om hänsynsytor, snarare en nästintill 
motsägelsefull text som lyder ”Kallkällor, vattendrag, diken, stränder och vattenbryn skall, 
om så påkallat, rensas från röjnings- och avverkningsavfall så att framkomligheten och 
tillgängligheten för människor och djur bevaras och vattenflöden inte däms upp”. Tanken 
med hänsynsytor är ju att de ska ge utrymma för fri utveckling av skogen, snarare än att de 
ska ”städas upp”. I den nya lagen finns däremot detta behandlat och det går att läsa att 
”Skyddszoner med träd och buskar skall lämnas kvar mot skogliga impediment, utmed hav, 
sjöar, vattendrag och öppen jordbruksmark samt vid bebyggelse i sådan utsträckning som 
behövs av hänsyn till växt- och djurlivet, kulturmiljön och landskapsbilden”. 
 
Vad gäller boträd så säger båda lagarna att sådana skall sparas. I övrigt går det att konstatera 
att den senare skogsvårdslagen har skärpts på punkterna stående död ved och grova träd. 

4.3.  Naturvårdsnytta 

4.3.1. Trädslagsfördelning 
För den biologiska mångfalden så har trädslagsfördelningen stor betydelse (Johansson m.fl. 
2009). Genom att öka variationen av trädarter och frångå monokulturer som ofta finns i 
produktionsskog, så får det effekt på övriga organismer knutna till skogen. Olika trädarter 
hyser olika förutsättningar som ger organismer chans att utnyttja dem som boträd, födoresurs, 
skydd, växtsubstrat m.m., vilket resulterar i mängden kombinationer ökar ifall 
trädslagsfördelningen är blandad. Gamla ädellövträd t.ex. kan hysa en stor mängd organismer 
så som lavar, mossor och insekter, men inslaget av dessa brukar inte vara så vanligt i 
produktionsskogen. Dock kan en ökning från 0–5 % av lövträdsinblandningen i 
produktionsskogen bidra till att artrikedomen bland fågelarter ökar.  Lövträdsförnan bidrar till 
en högre luftfuktighet i mikro- och makromiljön vilket i sin tur är till fördel för mångtalet 
arter. Med ett kontinuerligt inslag av lövträd i skogsbruket så återfås en mängd olika substrat 
– levande/nedbruten ved i olika stadier utav antingen löv eller barrträd, som ökar 
förutsättningar för en högre biodiversitet. 
 

4.3.2. Stående död ved 
Naturlig död ved 
Död ved är ett viktigt inslag i skogen för den biologiska mångfalden och den utgör en 
komplex näringsväv för drygt 6500 arter eller mer (De Jong m.fl. 2004). Till de arter som 
någon gång under sin livscykel är knutna till död ved räknas de som är beroende av död eller 
döende ved eller förekomsten av andra vedlevande organismer. För att undersöka hur stor 
betydelse den döda veden egentligen har i skogen är svårt på grund av att skogen i Sverige har 
varit brukad så pass länge att tillgången på fakta är bristfällig och på grund av att andelen 
naturskog är så liten. Det man däremot kan konstatera är att, utav de skogslevande arter som 
återfinns på rödlistan, är 2100 utav dessa beroende av död ved. Att öka den brukade skogens 
innehåll av död ved är en av de viktigaste åtgärderna för att upprätthålla den biologiska 
mångfalden (Samuelsson & Ingelög 1996).  
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De idag största hoten mot vedlevande arter är att det finns för lite död ved av rätt kvalitet, 
tillförseln av död ved är ojämn, avstånden mellan substraten är för långa, skogen är för 
likformig, det brinner för lite, skogsbruket inbringar kraftiga förändringar i mikroklimatet och 
att det saknas solitära solexponerade gamla träd 
(Samuelsson & Ingelög 1996). Detta tydliggör att det 
inte bara är volymen död ved som är viktig, utan att det 
ofta är den döda vedens kvalitet och kontinuiteten av 
den som är direkt avgörande ifall vissa arter 
förekommer eller inte (De Jong m.fl. 2004). Antalet 
kombinationsmöjligheter av död ved är över en miljon 
och de faktorer som i sin tur kan uppstå i olika former 
är olika trädarter (>50 st), olika nedbrytningsgrad (4-
gradig skala), veddimension (3-gradig skala), vedens 
mikroklimat (torrt – fuktigt – nedsänkt i vatten, 
solexponerat – skuggigt), del av träd (krona, gren, stam, 
rot,), del av ved (ytan, barken, kambiet, öppet skikt 
mellan bark och ved, kärnved, splintved), vedens 
dödsorsak (>3 faktorer), vedens tillväxthastighet 
(långsam eller snabb) och associerade arter (>10 st).  
 
Det krävs alltså olika sorters substrat för olika 
organismer (De Jong m.fl. 2004). Idag har man 
betydligt mer kunskap om arter som är knutna till grov 
död ved än till klen död ved, vilket är vanligast 
förekommande på hyggen. Vissa arter förekommer på 
båda typerna av substrat, men klen död ved kan inte 
ersätta grov död ved då många rödlistade arter är 
beroende av den grova döda veden. På den stående 
döda veden har man sett att det är vanligare med lavar 
och insekter (Samuelsson & Ingelög 1996).  
 
Viktigt att framhålla då man pratar om förekomsten av död ved är att ifall en population är 
begränsad av en viss biotopkvalitet så krymper populationen när förekomsten av biotopen 
minskar (De Jong m.fl. 2004). Detta gör att de specialiserade arterna isoleras mer och mer och 
vid en, för arten, kritisk nivå så är sannolikheten att hitta livskraftiga populationer i området 
mycket liten. Så även om man kan visa att sannolikheten för att hitta en viss organism ökar 
om mängden död ved ökar är det inte säkert att det är mängden död ved som förklarar 
förekomsten. Organismen kanske är för isolerad för att kunna återinvandra på det specifika 
området. 
 
Ifrån taxeringsperioden 1998-2000 var tillgången på död ved 6,5 m3/ha i brukad skog och år 
2001 var samma siffra 78 m3/ha i naturskog (De Jong m.fl. 2004). Skillnaden är alltså stor och 
hur mycket död ved ska då lämnas vid kalavverkning? Och hur ska den döda veden lämnas 
för att ge bäst förutsättningar för biologisk mångfald? Det finns inga direkta svar på hur 
mycket ved (m3/ha) som bör sparas, vilket till stor del beror på att vi vet för lite om specifika 
arter och deras villkor för överlevnad. Tillräckligt med studier för vad den döda veden gör för 
den biologiska mångfalden finns ej tillgängligt. Man utgår därför ifrån förenklade modeller, 
som ger större osäkerhet. Idag finns indikationer på att 20 m3/ha behövs i många 
skogsbestånd och mer i vissa kärnområden. Hur man ska spara veden beror på hur 

Figur 8. Uppmätning av 
brösthöjdsdiameter av torraka. 
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mikroklimatet, den enskilda biotopen och de omkringliggande områdena ser ut (Samuelsson 
& Ingelög 1996).  
 
Konstgjorda högstubbar 
Inslaget av konstgjorda högstubbar i produktionsskogen bidrar kraftigt till mängden död ved 
(Fryk 2004). Man har till exempel kunnat visa att den ökade mängden skapad död ved i 
produktionsskogen har en korrelation mellan vissa rödlistade skalbaggar. Vid skapandet av 
högstubbar finns det en rad saker att tänka på för att förutsättningarna ska bli maximala för 
biologisk mångfald. Till att börja med så ska man även här eftersträva en trädslagsblandning 
och se till att stubbarna är av respektabel höjd då de flesta naturliga högstubbar är det. Rötade 
träd kan man med fördel välja då det är dessa som på naturlig väg blir högstubbar 
(Samuelsson & Ingelög 1996). Placeringen av högstubbarna är också värt att tänka på, då 
många vedlevande organismer kräver solexponerade lägen (Fryk 2004). Död ved genomgår 
flera nedbrytningsstadier vilket gör att man bör tänka på att högstubbarna får förbli på plats 
till dess att trädet är helt nedbrutet och den största mängden organismer har fått chansen att 
fortleva av resursen. Försök har visat att det kan ta upp till 10 år innan en konstgjord 
högstubbe får den ”rätta” rötan för att nedbrytningsprocessen kan ta form ordentligt. Det som 
talar mot skapandet av högstubbar är att andelen naturligt död ved som genomgår en långsam 
döendeprocess inte återfås av konstgjorda högstubbar (De Jong m.fl. 2004).   

4.3.3. Hänsynsytor 
Hänsynsytor innefattas av sparade träddungar, kantzoner emot myr, nyckelbiotoper och 
skyddszoner emot öppna vatten som sjö, göl, bäck och å m,m. (Johansson m.fl. 2009). Genom 
att spara en orörd yta emot en annan typ av biotop, som skiljer sig ifrån beståndet som 
avverkas, så minskar man påverkan och får så lite störning som möjligt på den angränsande 
biotopen. Studier har visat att hänsynsytor av olika slag bidrar till att öka den biologiska 
mångfalden i produktionsskogen, vilket framförallt beror på att det finns chans för fri 
utveckling i dessa områden som gör att det finns en större blandning av olika trädslag, 
levande och död ved i olika nedbrytningsstadier osv. Hänsynsytor är viktiga för att bibehålla 
fuktighet och minska de naturliga störningarna från sol och vind som torkar ut marken 
ytterligare (Samuelsson & Ingelög 1996).  Då hyggen förändrar mikroklimatet och biotopen 
radikalt så utgör hänsynsytor en chans att bevara skogens naturliga tillstånd i området.  

4.3.4. Grova träd 
Grova träd är också ett viktigt inslag i produktionsskogen. De har förutsättningar att bli 
boträd, födoplats eller växtsubstrat till en mängd olika arter. När trädet sen börjar dö och 
brytas ner är det exceptionellt tillhåll för fåglar att utnyttja som boträd, för insekter att fortleva 
i och för kryptogamer att använda som växtsubstrat (Johansson m.fl. 2009). Inslag av många 
grova träd i landskapet vittnar om att området har potential för hög biodiversitet och de är 
viktigare ur naturvårdssynpunkt än avverkningsmogna eller yngre träd. De grova träden är, 
som redan nämnt ifråga om död ved, betydelsefulla även ifall de skulle falla då flertalet 
rödlistade arter är beroende av grova lågor (Samuelsson & Ingelög 1996). Då man sparar 
grova träd behöver dessa återfinnas i flera lägen, men gamla lövträd sparas med fördel i 
solexponerade lägen då många rödlistade arter är knutna till dem.  

4.3.5. Boträd 
Boträd är tillhåll för en mängd olika organismer, allt ifrån insekter till fåglar och mindre 
däggdjur (Samuelsson & Ingelög 1996). Naturligt så skapas håligheter i trädet allteftersom det 
bryts ned och genom att håltillverkande fåglar som olika hackspettar gör hål. På så vis bör 
man se till att miljön är gynnsam för dessa arter för att öka den biologiska mångfalden. Till 
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boträd räknas även träd där fåglar kan bygga bo i grenverket och för stora tunga rovfåglar 
krävs en tillgång på stora plattkroniga tallar (Johansson m.fl. 2009). Hur man ska spara denna 
typ av träd är osäkert då isolerade träd är mer utsatta för väder och vind och berguvspredation, 
men man vet inte säkert idag ifall det är effektivt att spara skyddszoner runt träden.  

5. Diskussion 
Här följer en diskussion om resultatet och de metoder som har använts vid varje parameter 
och vad det kan göra för den biologiska mångfalden. I vissa fall saknas referendata och då har 
det behandlats om varför det inte har gått att få tag i och hur man eventuellt skulle kunna få 
tag i det. 

5.1.  Trädslagsfördelning 
Skillnaderna i trädslagsfördelning har varit små i samtliga fall förutom ett där 
lövträdsinblandningen var större efter avverkningen. Detta kan bero på att beståndet inte har 
hunnit genomgå en första eller andra röjning. I vilket fall så kan man anta att där 
trädslagsfördelningen inte skiljer sig nämnvärt ifrån innan avverkningen har minst en röjning 
hunnit ske, då man plockar ut mycket utav de lövträd som har hunnit växa upp. En annan 
orsak kan vara att skogen som avverkats har hunnit gå minst ett varv redan, vilket betyder att 
den har planterats och avverkats innan den senaste avverkningen. Detta medför att eventuella 
lövträd som har funnits har tagits bort tidigare och eventuell återväxt har systematiskt gallrats 
bort. 
 
Denna metod, att jämföra hur trädslagsfördelningen har ändrats efter avverkning, som 
jämförelse fungerar bra, men mer bakgrundsfakta om beståndet krävs för att kunna dra 
slutsatser. Detta finns tillgängligt i skogsbruksplanerna och genom att utforska de 
anmälningar om åtgärder som har gjorts utav skogsägaren och det skogsbolag som har haft 
skötseln av skogen samt hos Skogsstyrelsen. Det är viktigt att kunna hänvisa till hur skötseln 
av beståndet har sett ut, innan den senaste avverkningen och efter. Dessa fakta möjliggör att 
man kan jämföra områden som har genomgått samma behandling, t.ex. ifall de har varit 
avverkade en omgång tidigare och sen den senaste avverkningen, som har skett ungefär 
samtidigt, har en gallring skett. Metoden med att ta trädslagsfördelning via relaskop är även 
begränsande då detta bara har kunnat genomföras när plantorna har uppnått brösthöjd. Annan 
metod för att skatta trädslagsfördelningen kan vara via markering av en yta i beståndet, men 
även här är det viktigt att då föra en diskussion om effekterna av de åtgärder som bestånden 
har hunnit genomgå. 
 
Att dra slutsatser om att trädslagsfördelningen har ändrats, ifrån utgångspunkten att 
lövträdsinblandningen har ökat i produktionsskogen, utav de data som har tagits fram i denna 
studie går inte. För det första är tillgången på data för liten och för det andra har inte 
bakgrundsfakta om bestånden gåtts igenom. Vid tillgång på detta skulle en diskussion kunna 
föras ifall fler lövträd har sparats i produktionsskogen sen införandet av den nya 
skogsvårdslagen 1994.  

5.2.  Stående död ved 
För volymen stående död ved finns skillnad mellan förr och nu. Data från denna studie ger en 
volym på 3,37 m3/ha stående död ved i jämförelse med 0,4 m3/ha som uppmättes i Svealand 
under taxeringsåret 1994-95. Miljömålet bör, enligt en rapport från Naturvårdsverket ifrån 
2005, vara minst 10 m3/ha vad gäller den totala volymen död ved i produktionsskogen (De 
Jong & Almstedt 2005). I samma rapport går även att läsa att volymen torrakor och 
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vindfällen, som har uppmätts sedan 1920 i Sverige, har ökat något under förra seklet i den 
svenska produktionsskogen. Där det år 1923-29 fanns 1,9 m3/ha och år 1993-97 fanns 2,7 
m3/ha. Att volymen stående död ved har ökat sedan 1994-95 till idag verkar följa den 
utvecklingskurva som tog sin början under 1900-talet. I jämförelse med de siffror som kom 
2004 om att det finns 6,5 m3/ha av total död ved i den brukade skogen så kan kanske den 
stående döda veden utgöra hälften av detta (De Jong m.fl. 2004). Då stämmer siffran, om att 
det finns 3,37 m3/ha stående död ved för de undersökta områdena, bra överens. 
 
Metoden för att få fram om det har skett någon ökning i volymen sparad stående död ved i 
skogsbruket funkar bra på det planet att mäta stående död ved i skogen. De bestånd som är 
avverkade efter 1994 finns det fortfarande chans att lätt upptäcka stående död ved på, då 
nyplanteringarna fortfarande inte har blivit så höga. Sättet att ta fram volymen, genom att ta 
en brösthöjdsdiameter och en höjd av träden, funkar också bra och är standardiserade 
metoder. Referensdata ifrån 1994-95, alltså i samband med införandet av den nya lagen, får 
anses godtagbar eftersom det då inte kan ha hunnit ske en så stor förändring ifrån tidigare. 
Den stående döda veden som har lämnats tidigare får antas ”stå kvar”. Det som går att 
ifrågasätta i jämförelsen med Riksskogstaxeringens data är att där räknas all produktionsskog 
in, i alla åldrar. I denna studie är åldern på bestånden max 15 år. Dessutom använder sig 
Riksskogstaxeringen av andra formler för att räkna ut volymen. Då krävs uppgifter om 
krongränsens höjd över marken och den dubbla barktjockleken. Formlerna som användes i 
denna studie användes för att dessa mått inte togs. För att inte metoden ska bli godtycklig och 
för att data ska kunna gå att jämföras på ett så vetenskapligt sätt som möjligt, bör 
volymberäkningarna utföras på samma sätt, med samma formler. Dessa mått borde heller inte 
vara något problem att inkludera i fältmetoden.  
 
Fortsättningsvis så går det att fråga sig om metoden, med att jämföra data ifrån den här 
studien med Riksskogstaxeringens data i avseende på område och storleken av dessa, är 
rimlig. I referensdata så gäller detta för all produktionsskog i Svealand medan denna studie 
bara har behandlat ett fåtal områden med en total areal på 36,36 ha i skogarna runt Orsa.  
 
Att volymen stående död ved har ökat sen införandet av den nya skogsvårdslagen, går inte att 
dra en enhetlig slutsats om för produktionsskogen i stort utav denna studie. Förutsättningarna 
för att kunna göra det kräver att fler områden undersöks, men metoden för att göra detta 
funkar bra och det finns god tillgång på referensdata via Riksskogstaxeringen. Vad gäller 
nyttan för naturvården så säger resultatet i denna studie att volymen stående död ved har ökat 
vilket ger förutsättningar för en förhöjd eller bibehållen biodiversitet, men detta går egentligen 
inte att dra en generell slutsats om. 

5.3.  Hänsynsytor 
Den totala skyddszonen för referensområdet är 4,11 m2/m hänsynsområde och för de senare 
avverkningarna hamnar den siffran på 11,94 m2/m hänsynsområde. Utav detta kan man 
konstatera att arealen hänsynsyta i fråga om skyddszoner skiljer sig, eller t.o.m. har ökat, 
sedan den nya skogsvårdslagen kom. Dessa data är ändå vanskliga att dra slutsatser ifrån. 
Osäkerhet i data kan vara att det är en stor skillnad från område till område. Till exempel ett 
bestånd, som i väster angränsade mot ett sumpskogsområde, där inte mycket skyddszon var 
lämnat överhuvudtaget och på ett annat bestånd så var skyddszonerna rejält tilltagna på grund 
av utlopp av en å till en sjö. Det som dock tydligt gick att se var att, vid besök av 
referensområdet, så saknades skyddszon emot sjön och bäcken helt på sina ställen. Arealen 
sparade träddungar går inte att säga något om i avsaknad av referensdata. 
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Metoden med att ta ut skydds-
zoner via satellitbildsstudier 
funkar bra, men innefattar flera 
osäkerheter. Utmärkningen av 
skyddszonerna gjordes för hand 
och måttades med linjal på 
utskrivna satellitbilder, vilket kan 
fela i utritningen jämfört med hur 
det ser ut i verkligheten. Detta 
kan ge missvisande data och i sin 
tur felaktiga arealberäkningar. Via 
Internettjänsten ”Min skog” på 
Skogsstyrelsens hemsida och via 
en funktion i det programmet 
mättes längden på hänsyns-
områdena (Skogsstyrelsen 2010). 
Detta kan också bli godtyckliga 
avstånd, beroende på hur man 
markerar på satellitbilderna. 
Eventuellt skulle det vara till 
hjälp ifall avståndet mättes flera 
gånger och ett medelvärde av 
avstånden togs ut. Att ha använt 
sig konsekvent av en metod, 
antingen för hand eller via ”Min 
skog”, kanske även det skulle 
vara fördelaktigt för att minska de 
mänskliga felen. Dock känns 
jämförelsen relevant och genom 
att t.ex. utnyttja ett mer avancerat 
dataprogram för kartstudier som 

GIS (Geographic information system) skulle mer exakta data kunna erhållas.  
 
Vad gäller referensdata så borde tillgången på satellitbilder finnas över stora skogsområden i 
Sverige. Dock började man på Skogsstyrelsen med detta under 1990-talet och de 
referensområden som ska undersökas bör därför ha avverkats som senast på 1980-talet för att 
det ska gå att se eventuellt lämnade skyddszoner. För att utveckla metoden och för att kunna 
dra slutsatser bör fler områden än ett och större arealer undersökas. 
 
Metoden att mäta upp arealer av sparade träddungar i fält med hjälp av måttband funkar bra, 
men arealuträkningen av dem kan eventuellt bli missvisande. Detta på grund av att arean 
räknades ut som en rektangel och dungen kan ha haft formen mer av en cirkel eller något 
annat, vilket är svårt att se i fält. Frågan kvarstår dock hur man ska få tag i bra data att jämföra 
med. Det referensområde som användes till skyddszonerna hade tillväxt för mycket sedan 
huggning och plantering att det inte gick att urskilja eventuellt sparade trädgrupper och så är 
nog fallet för de flesta hyggen gjorda innan 1994. Via satellitbilderna som visar hur hygget 
såg ut strax efter avverkning, är det svårt att urskilja ifall det är träd sparade i grupp i 
naturvårdssyfte eller ifall de är sparade som frötallar vilket man inte kan räkna till nytta för 
den biologiska mångfalden. 
 

Figur 9. Bäckfåra vid område avverkat innan 1994 där 
avsaknaden av skyddszon emot vattnet syns tydligt 
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Slutligen går det inte att säga genom denna studie att arealerna hänsynsytor har ökat i 
produktionsskogen sen införandet av den nya skogsvårdslagen 1994. Tillgången på data är 
bristfällig och framförallt tillgången på referensdata. Hänsynsytor gällande sparade 
träddungar säger denna studie ingenting om, men av de erhållna data och av visualisering i 
fält så har arealerna skyddszoner ökat. Detta är till stor fördel för den biologiska mångfalden 
att det finns områden för fri utveckling. 

5.4. Grova träd 
Grova träd är som redan beskrivits viktiga för den biologiska mångfalden. Att undersöka 
huruvida dessa har sparats i vid avverkningarna var inte helt lätt. Alla större sparade lövträd 
noterades och uppmättes diameter på och likaså med stora levande granar, men för tall antogs 
de flesta stå kvar som frötallar. Detta ledde till att de tallar som med ögonmått såg rejält grova 
ut noterades och uppmättes diameter på. Bakgrunden till detta beror på att det har varit svårt 
att hitta gångbar fakta om detta. Ett vedertaget mått, för vad som räknas in som grova träd för 
skogar runtom Orsa eller för den delen ett ännu större område, har inte kunnat fås fram. Via 
Riksskogstaxeringen så finns data på virkestillgången i produktionsskogen i diameter-
intervallerna 0-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-44, >45 cm från och med 1981och 
utav dessa data togs diagrammet fram (Riksskogstaxeringen 2010). Det finns dock inga data 
om vad som räknas till en grov tall, gran respektive björk i området kring Orsa. Därav har 
ingen jämförelse emot de insamlade data kunnat göras. 
 
Ett alternativ till metod hade varit att även ta höjden på de grova träden för att kunna räkna ut 
volymer och få de grova träden i virkesförråd, vilket går att tillgå data om ifrån Riksskogs-
taxeringen. Alltså bör metoden kunna fungera ifall de grova träden mäts i volym istället för 
antal och sedan arbeta med jämförelser med data ifrån Riksskogstaxeringen. 
 
Diagrammet över grov ved är också svårt att dra slutsatser om men tendensen är att de grova 
träden med en diameter >45 cm, för trädslagen gran och tall har ökat i produktionsskogen. 
Här hade även ett diagram kunnat göras utifrån en tunnare diameter, för att göra tendensen 
ännu tydligare för björk, men >45 cm valdes för att det är ett säkert mått på att träden är 
grova. Utifrån diagrammet går alltså genom trendlinjerna att utläsa en ökning av trädslagen 
tall och gran, medan virkesförrådet på grova björkar verkar stadigt. Dock är ett eventuellt 
trendbrott efter 1994 svårt att bestämma.  
 
Utifrån data i fält i denna studie kan man inte säga att antalet grova träd har ökat i skogen sen 
införandet av den nya skogsvårdslagen 1994. Det går däremot att säga att virkestillgången på 
grova träd, gällande arterna gran och tall, har ökat sedan den nya skogsvårdslagen med utgång 
av data ifrån Riksskogstaxeringen. Tillgången på grova barrträd i produktionsskogen bör ha 
kommit till nytta för den biologiska mångfalden, men att mängden lövträd inte ökat talar emot 
den slutsatsen.   

5.5.  Boträd 
De boträd som påträffats i fält noterades och tanken var att göra en undersökning på hur 
många boträd som fanns per hektar och ifall detta ökat. Denna siffra, 0,825 boträd/ha, säger 
inget då lämplig referensdata ej hittats. Metoden för detta har funkat bra då varje stående träd 
som har funnits inom området har tagits mått på och då har även noteringar om trädet är håligt 
eller ej kunnat göras. Därefter har det lätt kunnat räknas ut hur många boträd/ha som finns i de 
undersökta områden, genom att ta det totala antalet boträd med den totala arealen för de 
undersökta områdena.  
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Oklarheter som kan medfölja denna metod är definitionen av boträd. I denna studie räknades 
de träd som hade synliga bohål eller de som var mer eller mindre ihåliga. Vid eftersökning av 
referensdata, så kan man eventuellt finna detta via studier gjorda på fåglar, fågelinventeringar 
eller studier av däggsdjursarter som använder sig av ihåliga träd på ett eller annat sätt. För att 
kunna använda sig av denna metod, kan man därför behöva göra ordentliga noteringar om 
boträdets beskaffenhet, alltså vilket djurslag som kan använda sig av håligheten. Dock är 
högst troligt att denna metod funkar för att undersöka ifall boträden har ökat sedan denna nya 
skogsvårdslagen ifall vettig data att jämföra emot återfinns.  
 
Ett annat sätt att få fram referensdata på kan vara att undersöka områden som avverkats innan 
1994 och jämföra emot dessa, men detta kan skapa svårigheter, för liksom inräkning av grova 
träd och stående död ved ifrån sådana områden så kan det ge missvisande resultat. Detta på 
grund av att det som eventuellt har lämnats avsiktligt tidigare kanske inte står kvar eller så 
kan det ha skapats boträd i området efter avverkning. 
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Fältblankett 

Område:   Areal:   Kartnummer:  Datum: 

Dödved (st):  Konstgjorda högstubbar:  Provyta(areal):  

Högstubbar 
Stock nummer Trädart  Diameter (cm) Höjd (m) Konstgjord/naturlig  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Torrakor  

Stocknummer Trädslag Diameter (cm) Höjd (m) Notering 

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

Boträd:      Hålträd:   

Trädslagsfördeling 

Totala antal träd:  Tall:  Gran:  Björk:  Asp:  

Bärande träd:  Ädellöv:   Övriga: 

Gamla/grova träd:  

Träd 
nummer: 

Trädart Diameter 
(cm) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Hänsynsytor/områden: 

 

Dungar/trädsamlignar:    Skyddszoner:  

 

Kommentarer:  
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