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Abstract

Abstract
In 1994 a new Forestry Act was accepted in Sweden. One of the aims of the law is to raise consideration for 
preservation of biodiversity. Since the new law got accepted and some time has passed, there now lie some 
interest in examining whether the law has been effective towards its purpose. Methods suitable for analysis 
have been examined during this study. The content of this pilot study is based around five parameters which 
can be used to validate the effects of the new law. The field study were executed in Orsa, Dalarna, Sweden in 
a  managed  forest  where  last  clearcut  was  performed  after  1994.  The  work  consisted  of  measuring  the 
parameters specified and comparing the results to reference data from before 1994. The parameters benefit to 
the preservation of biodiversity is discussed in the report aswell as the differences between the Forestry Act 
from 1994 and the  previous  one.  The parameters  examined in  this  study were  standing dead wood,  tree 
species, thick big trees, trees with cavities/cavernous trees and smaller areas saved for preservation. All of 
these plus a few other variables are being considered in the 30 § of the Forestry Act of 1994.  The report 
implied  that  the  variables  had  a  positive  effect  on  the  preservation  of  biodiversity,  and  possible  to  be 
investigated within the restrictions of this study, seemed to have increased. Due to the size of the forest being 
small and reference data for some parameters missing or covering larger areas, one must be careful when 
interpreting the results. 
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Sammanfattning
I och med att den nya skogsvårdslagen trädde i kraft 1994 så jämställdes produktionsmålet och 
miljömålet. Ett av syfterna med förändringen av lagen, var att öka vikten av den biologiska mångfalden 
i skogen. Målet med detta arbete var att ta reda på ifall skogsvårdslagen fått den förändring man velat, 
samt om dessa effekter ökat naturvårdshänsynen i skogsbruket. För att göra detta har metoder 
framtagits och prövats. Studien grundar sig kring fem parametrar som undersökts i fält, för att se 
effekterna av lagen. Fältstudierna utfördes i Orsa, i norra Dalarna, där undersökningsområdena 
avverkades efter 1994. Arbetet bestod av att mäta parametrarna och sedan jämföra data med 
referensdata från åren innan 1994 då den gamla skogsvårdslagen var i kraft. De parametrar som mättes 
i fält var stående död ved, hänsynsytor, trädslagsfördelningen, boträd och grova träd. Alla nämnda 
parametrar tas upp i den gällande lagen under paragraf 30.

Rapporten tyder på att variablerna har en positiv effekt på den biologiska mångfalden och det tyder 
också på att de, inom studiens begränsningar, har ökat. På grund av områdets begränsade storlek bör 
man dock vara försiktig när man tolkar resultaten. 



1. Inledning

1.1 Bakgrund

Som examensarbete har jag, Anna Eneland och Erica Svennar valt att arbeta med skogsvårdslagen 30 § 
om den generella hänsynen som skall tas inom skogsbruket. Vi har som mål med detta arbete att ta reda 
på ifall den hänsynen tas i skogen, sedan den nya skogsvårdslagen trädde i kraft 1994. Anledningen till 
att vi tittar på förändringar som skett efter 1994 är att i och med den nya skogsvårdslagen jämställdes 
produktionsmålet  och  miljömålet,  vilket  har  gjort  att  den  biologiska  mångfalden  fått  ett  större 
genomslag.  Den  förändring  som  gjordes  i  den  nya  skogsvårdslagen  påverkades  starkt  av  Rio-
konventionen som Sverige skrev under 1992, som mycket kortfattat går ut på att bevara den biologiska 
mångfalden. En annan drivkraft till förändringden av skogsvårdslagen var att det fanns ett ökat tryck 
från allmänheten om ökad hänsyn inom skogsbruket. 

Med detta som bakgrund föll det sig naturligt att undersöka olika parametrar i skogen, för att se om det 
genom olika fältmetoder går att säga om naturvårdshänsynen haft någon effekt i skogsbruket.

1.2 Syfte och mål

Syftet med arbetet är att undersöka om ändringarna av skogsvårdslagen fått den förändring man velat, 
samt om dessa effekter ökat naturvårdshänsynen i skogsbruket.

För att se detta har vi gjort en litteraturstudie mellan skogsvårdslagens 30 § och den gamla skogs-
vårdslagens 21 § samt en jämförelse i den inledande lagtexten i hela skogsvårdslagen. Det bör nämnas 
att den 21 §  motsvarar dagens lagstiftning och handlar om naturvårdshänsynen.

Metoderna som testas i denna studie är till för att fastställa om den nya skogsvårdslagen haft inverkan 
för en bättre hänsyn i skogen. De parametrar som vi har valt att titta närmare på och testa metoderna för 
är: Stående död ved, trädslagsfördelning, hänsynsområden, boträd och grova träd. Under avsnitt 3.3 
Naturnytta beskrivs parametrarnas betydelse för den biologiska mångfalden.

Eftersom att detta är en pilotstudie så har vi valt att avgränsa oss till ovanstående parametrar. Detta 
beror på att fältarbetet utfördes under 10 dagar i April i norra Dalarna, största begränsande faktorn var 
nämligen snö som gjorde det omöjligt att mäta liggande död ved, en annan parameter som uteslöts på 
grund av dessa hinder är flora och fauna Det har även varit begränsningar i form av tiden. Vi har även 
valt att avgränsa oss i skogsvårdslagen 30 § till  att enbart titta på naturvård på grund av tids- och 
resursbrist.

1.3 Hypoteser

Till hjälp för att undersöka huvudfrågan så har vi ställt upp en huvudhypotes och ett antal delhypoteser.

1.3.1 Huvudhypotes

Effekten av de anvisningar gällande stående död ved, hänsynsytor, grova träd, trädslagsfördelningen 
som finns i den nya skogsvårdslagens paragraf 30 är mätbar i skogen, genom våra metoder.

1.3.2 Delhypoteser

Stående 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 skogsvårds-
lagen infördes 1994.
Grova träd: Antalet grova träd per hektar har ökat sedan skogsvårdslagens införande 1994. 
Trädslagsfördelningen: Andelen lövinblandning har ökat sedan den senaste skogsvårdslagen infördes 
1994.
Boträd: Antalet boträd har ökat per hektar sedan den senaste skogsvårdslagen infördes 1994.

2. Material och metoder

2.1 Fältmaterial

För att prova våra hypoteser, behövdes mätningar göras ute i fält. För att genomföra dessa mätningar på 
ett korrekt sätt, använde vi oss av följande redskap.

• En klave av märket Haglöfs används för att mäta diametern på träden, mätningarna skall mätas i 
brösthöjd  vilket  innebär  130  cm  från  marken.  En  klave  används  som  ett  stort  skjutmått, 
redskapet placeras på var sida om trädstammen för att avläsa den exakta diametern.  

• Relaskop för att mäta trädslagsfördelningen.
• Måttband (av märke Biltema) användes för att mäta ut 15 meter och 20 meter för att kunna 

använda oss av en höjdmätare av märket Sunto.
• Skidstavar användes för att bestämma höjden på kortare högstubbar, dessa av en höjd på 130 

cm och 140 cm.
• Fältblanketter för att underlätta insamlingen av data i fält. Se bilaga 1.
• GPS (av märke Garmin)
• Kartor
• Kompass.

2.2 Beskrivning av fältarbetet

Under pilotstudien har fältarbete genomförts i produktionsskog i Orsa som ligger i Dalarna län och 
tillhör Svealand. I fält har 36,36 ha skogsmark inventerats, ytan är fördelad på åtta mindre områden. 
Alla områden är avverkade mellan 1994 och 2008. Ett  referensområde på 44,7 ha skogsmark som 
avverkades innan 1994 har använts, i huvudsak som referensdata för hänsynsytor. Inför varje område 
sammanställdes vilka specifika parametrar som skulle tittas på, detta möjliggjordes med hjälp av data 
från dessa skogsbruksplaner (skogsbruksplan 1985 & 1992). 

Skogsmarken som inventerades bestod av fäboskog och utskog som fördelades på olika skiften med 
tillhörande skiftesområdes nummer som syns nedan i tabell 1. Orsa har använts som undersöknings-
område då anknytningar  funnits  till  platsen  genom Erica Svennar,  som har  tillgång till  ca  400 ha 
skogsmark med tillhörande skogsplaner. Skogsbeståndet faller under samma skogsstyrelse och skötseln 
av  skogen  ligger  hos  flera  skogsbolag  där  Korsnäs  AB  ansvarar  för  största  andelen  skog.  En 
begränsande faktor som uppstår är att undersökningsområdet är ett geografiskt lokalt område med liten 
eller ingen variation av skötare och granskare. Dessa begränsningar medför att vårt resultat inte bör 
användas i större utsträckning.  
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Tabell 1. Beståndsbeskrivning av undersökta områden. Orsa norra Dalarna

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

2.3 Beskrivning av fältmetoder 

Vi har tagit fram 5 parametrar som vi undersökt i fält 
och de mättes i varje bestånd på följande sätt. 

2.3.1 Stående död ved 

Till död ved räknade vi torrakor (figur 1) och 
högstubbar över en meter. Vi mätte höjden på dessa 
med hjälp av en höjdmätare, detta skall göras från ett 
fast avstånd på 15 eller 20 meter från torrakan, vilket 
uppmättes med måttband. Beroende på de två 
avstånden så finns det två olika skalor, genom att titta 
i höjdmätaren och avläsa värdet vid roten och addera 
det med värdet vid toppen på torrakan så fås den 
sammanlagda höjden av torrakan (fig 3). De kortare 
högstubbarna mättes med hjälp måttband, det 
förekom även att vi använde oss av skidstavar som 
hade en höjd av 130 cm och 140 cm för att mäta vissa 
högstubbar. Vi mätte diametern på torrakorna och 
högstubbarna med en klave i brösthöjd, alltså 130 cm 
ovanför marken. På de högstubbar som inte kom upp 
till denna höjd tog vi diametern från den högsta 
höjden på stubben. Vi mätte ej stubbar under en 
meter. På vissa högstubbar togs diametern med hjälp 
av måttband. Vi har i våra mätningar skiljt på naturlig 
och konstgjord död ved, samt antecknat trädslaget för 
våra volymberäkningar. 
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  Figur 1. Exempel på torraka som mättes i fält



15 m

 

             

Figur 2. Illustration relaskopsmätning        Figur 3. Illustration mätning med höjdmätare
Av Erica Svennar.

2.3.2 Trädslagsfördelning

Trädslagsfördelningen  togs  fram i  form av  stickprov på  de  områden  där  det  var  möjligt  att  mäta 
trädslagsfördelningen med ett relaskop. Relaskopet används genom att man kikar genom en spalt på 
redskapet och räknar antalet träd, art för art som ryms i spalten, under ett varv alltså 360 grader (fig 2). 
Trädslagsfördelningen har delats upp på tiondelar för att göra det jämförbart med tidigare data som 
finns i skogsvårdsplanerna på dessa områden innan avverkning skedde. De trädslag som räknades var 
tall, gran och löv. Trädslagsfördelningen togs på plantor som uppnått brösthöjd.

2.3.3 Hänsynsytor

Hänsynsytor innebär träddungar och skyddszoner. Beräkningar av arealen på de undersökta områdena 
har beräknats ute i fält med hjälp av måttband, även beräkning med satellitbilder har skett, framförallt 
över de större undersökningsområdena. Satellitbildsberäkningarna har skett för hand men också genom 
ett dataprogram via Skogsstyrelsens hemsida. (Mina sidor 2010)

2.3.4 Bohål

Antalet räknade boträd, samt sådana träd som lämpade sig som boträd har räknats. Som boträd har även 
högstubbar med bohål räknats. Antalet boträd har slagits ut på arealen för respektive område. Eftersom 
att  referensdata fattats  så har jämförelse för denna parameter utelämnats så endast fältmetoden har 
studerats. 

2.3.5 Grova träd

På alla grova träd har diametern mätits samt trädslag noterats. Dock har ingen höjd tagits så volymen 
grova träd har ej beräknats. En jämförelse mellan antalet grova träd per hektar före och efter 1994 har 
ej kunna genomförats då ingen referensdata finns på endast diameter grovt träd. Referensdata på vad 
som räknas till  ett grovt träd i norra Dalarna beroende på trädslag har dock inte hittats.  Så endast 
fältmetoden har studerats.
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2.4 Litteraturstudie av skogsvårdslagarna

Litteraturstudie har genomförts genom att jämföra den äldre skogsvårdslagen som kom till år 1979 och 
den  nyare  skogsvårdslagen  som trädde  i  kraft  1994 ,  för  att  undersöka  eventuella  skillnader  med 
avseende  på  naturvårdshänsyn  i  skogsbruket.  För  att  gör  detta  har  den  gamla  skogsvårdslagen 
(Skogsstyrelsen 2009) och nya skogsvårdslagen (Skogsstyrelsen 1988) använts.  

2.5 Litteraturstudie av naturnyttan

Denna studie har utformat de fältmetoder som använts, allt  från parametrarna stående död ved och 
högstubbar,  hänsynsytor,  grova  träd,  trädslagsfördelning  och boträd  för  att  visa  vilken  nytta  dessa 
parametrar  har  i  skogen.  Fältmetoder  har  till  stor  del  framtagits  av  privata  skogsbruksplaner 
(  Skogsbruksplan  1985 & 1992)  över  skogsområderna,  kartor  samt  information  om de  undersökta 
områderna  i  Orsa  från  tjänsten  ”Min  Skog”  via  Skogsstyrelsens  hemsida  (Mina  sidor  2010). 
Information och kartor har erhållits från Lars Elmquist och Ulf Lindenbaum på Skogsstyrelsen i Orsa. 
Vår handledare Johan Bergstedt har hjälp oss med tips, råd och litteratur. Hans Högberg på Skogs-
mästarskolan i  Skinnskatteberg och Lena Gustafvsson på SLU i Uppsala,  har erhållit  litteratur och 
andra hjälpmedel.     

Utöver vad som nämnts ovan har en utredning av naturvårdsnyttan för de olika parametrarna gjorts. Till 
detta har eftersökningar efter litteratur har gjorts vid Tekniska biblioteket på Linköpings universitet via 
olika artikelsöksprogram, samt litteratur från vår handledare Johan Bergstedt och via förfrågningar till 
sakkunniga personer. 

2.6 Beräkningar

I beräkningar för volymen död ved i form av högstubbar har beräkningar av volymen död ved skett 
genom att beräkna volymen som cylinderformade stubbar, detta har skett på högstubbar under 5.5 m de 
högstubbar med en höjd över 5.5 m har beräknats som torraka. Stubbar under 5.5 m har beräknats 
genom att följande beräkningar 
π⋅r2

⋅h där r är radien på högstubbarna i meter och h räknas i meter. Mängden död ved fås i volymen
m3   

I våra beräkningar för volymen död ved i form av torrakorna (stående död träd över 5.5 m) har vi 
använt oss av olika former beroende på trädslag:
Gran med höjd >3m 
ln(V) = -3,77543 + 1,91505ln(D) + 2,82541ln(H) -1,53547ln(H-1,3) – 0,0085726D

Tall med höjd > 3m
ln(V) = -3,32176 + 2,01395ln(D) + 2,07025ln(H) - 1,07209ln(H-1,3) – 0,0032473D

Björk med höjd > 4m
ln(V) = -4.49213 + 2.10253ln(D) + 3.98519ln(H) -2.65900ln(H-1,3) - 0.0140970D
För att få ut volymen i m3 används att V=exp  ln V   .
Formlerna är hämtade på skogforsk hemsida. (Kunskap direkt 2006)
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Den totala volymen stående död ved har beräknats för varje undersökningsområde och slagits ut på 
arean för respektive område. Desamma gäller för tillverkade högstubbar och naturliga högstubbar samt 
torrakor. Det värde som använts i jämförelsen är den totala volymen stående död ved utslaget på den 
totala arealen för alla undersökningsområdena.

3. Resultat
Fältarbetet  gick bra och utfördes  mellan  den 13 april  och den 23 april.  Det  inventerades  ca 4  ha 
produktiv skogsmark per dag. 
Nedan följer resultat som erhölls av fältarbetets undersökningsparametrar.  

3.1.1 Stående död ved och högstubbar

Den  stående  döda  veden  som  uppmättes  på  undersökningsområdena  var  i  form  av  torrakor  och 
högstubbar. Sammanfattningsvis är tabellen nedan uppdelad på volymen naturligt stående död ved och 
konstgjord stående död ved.

Tabell 2. 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 3,740 1,0867

638.83 1,60 0,03 - 1,84 1,87 1,169 -

46.39 2,40 1,12 0,36 1,65 3,13 1,304 0,1500

25.40 2,76 1,78 2,90 5,31 9,99 3,620 1,0507

565.66 3,00 0,33 0,05 7,02 7,40 2,467 0,0167

72.836 3,40 1,24 2,59 21,56 25,39 7,468 0,7618

77.84 5,00 0,20 0,55 33,85 34,60 6,920 0,1100
40.36 16,70 11,28 13,10 10,18 34,56 2,069 0,7844

Total 36,36 16,17 21,18 85,20 122,55 3,370 0,5825

I figuren nedan syns den totala volymen stående död ved ligger på 36,36 ha produktiv skogsmark och 
är utslagen på den totala arealen för alla undersökningsområdena. Det vill säga 3,37 m3/ha och har 
jämförs med ett värde på den totala volymen stående död ved för Svealand under åren 1994-1995 som 
låg på 0,4 m3/ha, data har hämtats från riksskogstaxeringen. ( Fridman & Walheim 1997)
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3.1.2 Hänsynsytor

Ute  i  fält  har  sparade  hänsynsytor  det  vill  säga  skyddszoner  och  träddungar  mätits.  Som 
referensområde har ett område som avverkades före år 1994 använts. Här nedan följer resultatet över 
arealen skyddszon (m2)/ meter hänsynsområde (m) för de avverkade områdena efter 1994.

Tabell 3. Areal skyddszoner per meter hänsynsområde för avverkade områden i Orsa efter 1994.

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 
område 8737,5 2125 4,11

Från beräkningarna så framkommer det att områden som avverkades efter 1994 har en total areal 
sparad skyddszon på 11.94 m2/m hänsynsområde. Referensområdet som avverkades innan 1994 har en 
total areal sparad skyddszon på 4,11 m2/m hänsynsområde.
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Figur 4. Volym stående död ved per ha i Orsa 2010 jämfört med 
samma värde för Svealand 1994-1995
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Det illustreras bra i figur 5, hur 
bäcken är blottad och saknar till stora 
delar någon form av skyddszonen.

Vid de undersökta områdena som är 
avverkade efter 1994 har 
skogsbolagen  medvetet sparade 
träddungar. Antalet träddungar som 
har påträffats, mäts upp till  63,3 
m2/ha sparade träddungar per hygge.

 
Figur 5. Avsaknad av skyddszon mot bäck på referensområdet.

3.1.3 Trädslagsfördelningen

Trädslagsfördelning tog vi på tre stycken områden, eftersom det bara var möjligt att ta trädslags-
fördelning på dessa områden. Trädslagsfördelningen har inte förändrats markant på två av tre områden, 
men på område 638.83 syns en förändring.

Tabell 4. Trädslagsfördelning 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

På området 638.83 så syns en förändring från 1985 till 2010 där lövinblandningen ökat.
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Figur 7. Trädslagsfördelningen år 2010
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3.1.4 Boträd

Ute i fält har de boträd som påträffats räknats.

Sammanfattningsvis är det 0,825 st boträd per ha areal. Inget referensvärden har påträffats då Riks-
inventeringen av skog inte har fört någon statistik öven bohål innan 2003. Samt att ingen annan statistik 
har återfunnits. Vårt värde kan därför inte stödja hypotesen boträd, eftersom att det inte går att säga att 
någon ökning har skett.

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 0,825

3.1.5 Grova träd

Vi har mätt diameter på grova träd som påträffats ute i fält. Dock har ingen höjd tagits på dessa träd så 
referens över grova träd saknas, då det endast finns jämförelse på volymen grova träd. Därför har vi 
gjort en jämförelse över tillgänglig statistisk data på grova träd i norra Kopparbergs län som återfinns 
på Riksskogstaxeringens hemsida (Riksskogstaxeringen 2010), på den procentuella virkestillgången på 
grova träd över 45 cm i diameter. Statistiken är mellan åren 1981-2008.
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produktionsskogen mellan åren 1981 och 2008 (Riksskogstaxeringen 2010). Trendlinjerna tydliggör 
den ökning som har skett.

3.2 Lagjämförelse

En tydlig skillnad mellan den äldre skogsvårdslagen och den nya lagen är inledningen. Den nya skogs-
vårdslagen som trädde  i  kraft  år  1994 kännetecknas  av  två  jämställda  mål  -  ett  miljömål  och  ett 
produktionsmål. I regeringens proposition 1992/93:226 beskrivs de båda målen enligt följande.

Miljömålet
Skogsmarkens  naturgivna  produktionsförmåga  skall  bevaras.  En  biologisk  mångfald  och  genetisk  
variation i skogen skall säkras. Skogen skall brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma  
i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser
och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper skall skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt  
dess estetiska och sociala värden skall värnas.
Produktionsmålet
Skogen  och  skogsmarken  skall  utnyttjas  effektivt  och  ansvarsfullt  så  att  den  ger  en  uthålligt  god  
avkastning. Skogsproduktionens inriktning skall ge handlingsfrihet i fråga om användningen av vad 
skogen producerar.  (Skogsstyrelsen 2009)

Den äldre skogsvårdslagen från 1979 inleds med ”I skogsvårdslagens första paragraf klargörs det  
övergripande  skogspolitiska  målet  –  en  varaktigt  hög  och  värdefull  virkesavkastning  under  
hänsynstagande till naturvårdens, rennäringens och andra allmänna intressen. Detta mål liksom 1979 
års lag i  sin helhet beslutades av riksdagen med stor politisk enighet efter många års utredning.” 
(Skogsstyrelsen 1988)

Här föjer några jämförelser mellan nya och gamla skogsvårdslagen. I den nyare lagen så har det lagts 
större  tyngd vid  hänsyn av  natur  och  kultur  intressen.  I  de  olika  lagarnas  inledande stycken syns 
skillnader väl, i den senaste skogsvårdslagen så är miljömålet jämställt med produktionsmålet, vilket 
hänvisar  till  att  miljömålet  skall  ha likvärdigt utrymme i  skogsbruket.  I  den äldre  skogsvårdslagen 
skulle hänsyn tas men dock inte på bekostnad av virkesproduktionen. 

Gamla lagen säger bland annat att ”levande eller döda träd och buskar som har betydelse för faunans  
tillgång på föda sparas i  lämplig utsträckning. Bärande träd och vissa andra träd och buskar  bör 
sparas.  Levande eller  döda äldra lövträd,  helst  i  grupper,  högstubbar  samt  enstaka  barrträd och  
enstaka  torra,  grova kullfallna stammar  kan sparas  som näringsträd och  boträd” (Skogsstyrelsen 
1988) 

Medan den nya skogsvårdslagen bland annat säger ”Att vid avverkning skall buskar och enstaka träd 
eller trädsamlingar lämnas kvar. När det finns grova lövträd, ovanliga trädslag, träd av mycket hög  
ålder,  döende  och  döda  träd,  hålträd,  boträd  och  träd  som  kan  utvecklas  till  boträd  samt  
kulturpåverkade  träd,  skall i  första  hand sådana träd  lämnas  kvar.” (Skogsstyrelsen  2009)  I  den 
senare skogsvårdslagen så tydliggörs åtgärderna bättre samt att det trycks på att de skall genomföras.

Gamla lagen säger  att   ”Hotade eller  sällsynta  arters  boträd samt träd och övrig  vegetation som 
skyddar deras boplatser skall sparas.”En begränsning av kalhyggesytornas storlek skall eftersträvas”  
”Hyggesformen skall  anpassas till  terrängen och den omgivande skogen” ”Kallkällor,  vattendrag,  
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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.”

Medan den nya lagen säger att ”Hyggens storlek och form skall anpassas till natur- och kulturmiljön.  
En  begränsning  av  hyggens  storlek  skall  eftersträvas.”  ”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.Vid  skogsplantering  på  nedlagd  jordbruksmark  skall  en  skyddszon  utmed  sjöar,  
vattendrag och  öppen  jordbruksmark  samt  vid  bebyggelse  lämnas  oplanterad eller  planteras  med 
lövträd.”
Det som skiljer dessa åt är att i den nyare skogsvårdslagen så finns ett avsnitt hängivet åt skyddszoner 
vilket belyser dess betydelse. Det är viktigt att lagen trycker på deras skydd, då hänsynsytor hyser en 
viktig plats för alla våra parametrar. 

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 +++ +++

Anmärkningsvärt med denna jämförelse är trädslagsfördelningen. Den gamla skogsvårdslagen säger att 
”Bärande träd och vissa andra träd och buskar, tex apel, fågelbär, oxel, rönn, hassel, och vidar  bör 
sparas” Den gällande skogsvårdslagen säger istället ”Vid skötseln av barrskog skall inslag av lövträd 
behållas,  om växtplatsen är lämplig för  sådana träd”.  Det  syftas i  nuvarande lagen att  trädslags-
inblandningen inte är av samma vikt som innan.

3.3 Naturnyttan

3.3.1 Död ved och högstubbarna

Död ved och högstubbar är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden i skog och utgör basen för en 
komplex näringsväv med drygt 6 500 arter i Sverige.(De Jong m.fl. 2004) För att denna näringsväv ska 
kunna existera måste förutsättningarna finnas för vedlevande arter så att det överhuvudtaget finns död 
ved, är en viktig parameter. Det finns en stark korrelation mellan mängden död ved och den totala 
artrikedomen av vedlevande arter (Samuelsson & Ingelög 1996). Det är inte bara mängden död ved 
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som är viktig utan även att det finns död ved av olika trädslag, ålder och nedbrytningstadier (De Jong 
m.fl. 2004). Förekomsten av död ved är viktig även för vattenlevande organismer, därför är det viktigt 
att det finns skyddszoner vid vattendrag samt kvarlämnade träd av olika trädslag och ålder (Johansson. 
m.fl. 2009). Många insekter  och svampar  använder sig av högstubbar,  de tillverkade högstubbarna 
bidrar kraftigt till den ökade mängden död ved i skogarna. Den ökade mängden konstgjord död ved har 
visat  sig  ha  en  korrelation  mellan  vissa  rödlistade  skalbaggar  som  exempelvis  H.  Elongatula. 
(Skogforsk 2004) Även för de tillverkade högstubbarna så är trädslagsfördelningen viktig då dess döda 
ved har olika betydelser för mångfalden och olika organismers fortlevande. Det är viktigt att tänka på 
att när tillverkade högstubbar skall göras att de skall vara relativt långa, då högstubbar ofta står upprätt 
längre än torrakor. Även träd som är rötade är bra för att få högstubbarna så naturliga som möjligt då 
dessa har en möjlighet bli ihåliga. (Samuelsson & Ingelög 1996) Det är även viktigt att ställa dessa i ett 
solexponerat läge eftersom att många av de vedlevande organismerna vill ha det så, samt att tänka på 
att det kan ta tid för dessa högstubbar att bli attraktiva för vedlevande organismer. Experiment har visat 
att det kan ta upp till 10 år innan de får den rätta rötan. (Skogforsk 2004) 

3.3.2 Hänsynsytor

Till hänsynsytor hör trädgrupper och skyddszoner. Studier indikerar på att hyggen som har hänsynsytor 
bidrar positivt till den biologiska mångfalden i produktionsskog. Detta beror på att träd av olika arter 
kan utvecklas fritt  och i sin tur kan bidra till  olika sorters  död ved som ökar mångfalden av olika 
organismer som svampar och insekter. De har även en viktigt funktion för att bevara fuktigheten i 
området och skugga kryptogamer samt att ge skydd åt olika djur som fåglar. Även kantzoner eller 
skyddszoner mot vattendrag är oerhört viktiga för att bevara mångfalden samt minska den negativa 
effekten  som uppkommer  av  gjorda  diken  för  skogsbruket.  Undersökningar  visar  att  en  ordentlig 
syddszon  kan  begränsa  skogsbrukets  påverkan  på  vattnets  ekosystem.  (Johansson.  m.fl.  2009) 
Kantzonen  är  även  viktig  för  att  bevara  fuktigheten  och  minska  genomblåsningen  som  kan  öka 
uttorkningen ytterligare. (Samuelsson & Ingelög 1996)  

3.3.3 Trädslagsfördelningen 

Trädslagsfördelningen bidrar till ökad biologisk mångfald genom att olika organismer är bundna till 
olika trädtyper. Det behövs en kontinuerlig trädblandningen som bidrar till att förse bland annat fåglar 
med mat  och  skydd samt  att  lövträdsförnan bidrar  till  en  fuktig  miljö  för  exempelvis  paddor  och 
grodor, men även för att få ett kontinuerlig flöde av flertalet sorters död ved. Man skall komma ihåg att 
förekomsten av gamla ädellövsträd är viktiga för lavar, mossor och insekter, och att dessa ädelträd ofta 
behöver  lite  underhållning  då  de  behöver  stå  relativt  fritt.  Undersökningar  visar  att  när  man  ökar 
lövträdsinblandningen  från  0%  till  5%  (Johansson.  m.fl.  2009)  får  det  en  stor  effekt  på  fåglars 
artrikedom.

3.3.4 Bohål

Boträd och speciellt stora träd är bra för bland annat tunga rovfåglar, vilket i dagens läge är en bristvara 
i skogen. (Johansson. m.fl. 2009) Det är även viktigt för många andra organismer, speciellt eftersom 
dessa träd ofta skapar en unik miljö i skogen. För att det ska finnas bra tillgång på botäd i skogen är det 
viktigt att det finns en bra miljö för hackspettar i skogen så att de trivs, eftersom hackspettar är de 
primära håltillverkarna. (Samuelsson & Ingelög 1996) 
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3.3.5 Grova träd

Grova träd är viktiga inte bara för att de ofta är blivande botäd utan för att det kommer bli grov död ved 
som skapar många olika nischer. (Samuelsson & Ingelög 1996) Dessa grova lågor är ovanliga i dagens 
läge, eftersom skogen normalt avverkas i ”yngre medelåldern” ( Johansson. m.fl. 2009).  Gamla träd är 
viktiga  för  den  biologiska  mångfalden,  och  är  värdefulla  för  många  arter.  Grova  träd  har  högre 
diversitet och artrikedom än avverkningsmogna träd. Det är dessa som ska sparas som evighetsträd, och 
utnyttjas av flera olika vertebrater och insekter.(Johansson. m.fl. 2009)

4 Diskussion
Målet med den nya Skogsvårdslagen var att jämställa bevarandet av den biologiska mångfalden med 
produktionsmålet. Detta är svårt om än omöjligt med vår tids- och resurstillgång att undersöka. 
Däremot verkar det som att de parametrar vi ansett viktiga för den biologiska mångfalden och som vi 
haft möjlighet att undersöka visar på en positiv trend.

4.1 Fältmetoderna 

Det område som undersökts är ett litet geografiskt lokalt område, med samma skogsstyrelse, och i stor 
utstäckning samma skötare och granskare av skogsbruksåtgärderna. Dessa begränsningar medför att 
resultaten inte kan appliceras i allt för stor skala.  

4.1.1 Stående död ved

Det är en stor skillnad i mängden stående död ved efter den senaste skogsvårdslagen jämfört med innan 
1994. De mätmetoder som använts för att få fram rådata för parametern följer väl beprövade metoder, 
vilket gör dem pålitliga. Det finns alltid en chans till missvisande data när det är människor som har 
stått bakom insamlingen. Den data som vi använt oss av som referensdata är pålitlig, då referensdata 
kommer från ett stort undersökningsområde, referensdata är hämtat från RIS riksinventeringen av skog.

I en rapport från (De Jong & Almstedt 2005) konstateras att volymen torrakor och vindfällen har ökat 
något under seklet  i  den svenska produktionsskogen. Att volymen stående död ved har ökat sedan 
1994-95 till idag verkar följa den utvecklingskurva som tog sin början under 1990-talet. År 2004 kom 
siffror om att det finns 6,5 m3/ha av total död ved i den brukade skogen, det kanske går att anta att den 
stående döda veden utgör hälften av detta och då stämmer siffran, om att det finns 3,37 m3/ha stående 
död ved för de undersökta områdena, bra överens (De Jong m.fl. 2004).

Det skulle vara bra om metoden för beräkningen av stående död ved vidareutvecklades, bland annat vid 
beräkningar av torrakorna då endast höjd och diameter användes. Andra värden fattades för att beräkna 
volymen torrakor med samma formel som RIS. En sak som skulle behövas optimeras är formeln för 
beräkning av volymen högstubbar, som ej bör tillämpas på högstubbar högre än 4m. Vi har applicerat 
formeln för högstubbar under 5,5 m. Eftersom att inte fullständigt exakta beräkningar har kunnat 
genomförats så vore det bra att optimera fältmetoden genom tillägg av några mätparametrar, som 
exempelvis barktjocklek och kronhöjd. Det kan förekomma en viss skillnad mellan vår undersökning 
och riksinventeringen av skog i form av metoder och formler.

Fältmetoderna vi använt oss av har fungerat bra, de går att applicera på hyggen som är avverkade efter 
1994, då torrakor och högstubbar fortfarande syns tydligt. Metoden för att beräkna diametern i 
brösthöjd fungerar också bra och är en standariserad metod. Höjdmätaren går bra att använda sig av.
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4.1.2 Hänsynsytor

Det syns en trend i undersökningen att den totala arealen sparad skyddszon ökat efter 1994. Det bör 
påpekas  att  endast  ett  referensområde  har  använts,  vilket  gör  det  svårt  att  verifiera  resultaten.  De 
resultat som framkommit av denna fältmetod är att skyddszonerna tycks blivit större sedan den nya 
lagen trädde i kraft. 

För träddungar och hänsynsytor är det svårare att säga om någon förändring skett då vi i detta fall 
använt oss av satellitbilder över referensområdet för att beräkna arel/m hänsynsområde (m2/m). De fel 
som kan ha uppstått i dessa fall är att beräkningen skett med hjälp av linjal, vilken bör utföras i någon 
form  av  kartprogram  istället,  som  exempelvis  GIS  (Geographic  information  system).  En  annan 
missvisande faktor kan vara vid beräkning av träddungar och hänsynsytor, då det var svårt att se på 
satellitbilderna om det var sparade träddungar eller kvarlämnade frötallar.

En annan sak som bör ändras i utförandet av fältmetoden är att dela upp undersökningsområdena efter 
storlek, då skogsbolagen är mer benägna att spara större skyddszoner och träddungar om området är 
stort. En annan fältmetod skulle vara att använda är en bra GPS, då kan man gå varvet runt området 
med GPSn påslagen och sedan räknar den ut en area.

4.1.3 Trädslagsfördelningen

Trädslagsfördelningen har tagits på de tre områden där det varit möjligt att se någon form av trend i 
förändringen av trädslagsfördelningen, på ett av tre områden syns det en förändring i trädslag. Men det 
bör påpekas att detta område hade många små klena björkar som ej gallrats än, efter gallring skett så 
kommer området säkerligen att inte ha samma fördelning som idag.  

För att  förbättra denna fältmetod bör man undersöka områden som är jämngamla och med samma 
genomförda  åtgärder.  Det  är  bra  att  veta  trädslagsfördelningen  innan  avverkning  och  hur  många 
gallringar som genomförts, då lövträdsinblandningen tenderat att vara högre ju färre gallringar som 
skett. För att få fram denna information kan man använda sig av Riksskogstaxeringens data och titta på 
förändring över tid. För mindre områden måste man ha äldre data för samma område om man ska få 
pålitliga resultat.

4.1.4 Boträd

Boträd är en bra undersökningsparameter eftersom att det är viktigt för naturvårdsnyttan i skogen. Det 
finns dock ingen referensdata på boträd innan 2003 vilket är ett problem. Fältmetoden var enkel då 
boträd  som påträffades  antecknades  för  att  sedan räkna ut  hur  många boträd  det  fanns  per  hektar 
undersökningsområde. Värdet vi fick fram går ej att tolka då referens saknas vilket är väldigt synd, när 
det är en enkel metod. Enligt våra undersökningar så verkar mängden boträd per hektar vara låg. Det 
har diskuterats om att någon slags statistik på boträd kan finnas på annat håll, exempelvis undersökning 
på om hålträdslevande fåglar ökat efter 1994, dock har inte någon sådan undersökning hittats. 

4.1.5 Grova träd

De värden på grova träd som framkommer av de fältmetoder vi utformat, går ej att applicera då endast 
diametern mäts och trädslag noterats. Det skulle behövas en till parameter, höjd, för att kunna beräkna 
volymen grova träd. Referensdata för volymen grova träd finns hos riksinventeringen av skog.
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Det bör även bestämmas i fältmetoden vad ett grovt träd är för det område som undersöks, samt vad 
som räknas till  grovt träd för varje trädslag som skall  undersökas då det ofta skiljer  sig åt  mellan 
trädslag. 

I tabell 7 syns dock en ökning av tall vilket kan tyda på att flera grova träd sparas i skogsbruket, en 
naturlig förklaring till att tallen ökar, kan vara de frötallar som sparas på avverkningsområderna och 
som sedan får stå kvar.

4.2 Lagstudie

Den  största  skillnaden  mellan  lagarna  är  att  när  den  senaste  lagen  trädde  i  kraft  så  jämställdes 
miljömålet och produktionsmålet, vilket gjorde att den biologiska mångfalden i skogen fick en större 
vikt i lagen än innan. Det som lyser igenom i hela lagtexten är att formuleringarna har en helt annan 
underton för att bevara den biologiska mångfalden i skogen jämfört med den tidigare lagen. En annan 
viktig skillnad är att i den nyare lagen så ska skyddszoner och hänsynsytor lämnas mot impediment 
vilkt innebär skogsmark med lägre produktionsförmåga som kärr och våtmarker, dessa är viktiga för 
många av parametrarna vi undersökt. 

Förhoppningsvis har det positiva förhållningssättet i nuvarande skogsvårdslagen en positiv inverkan på 
skogsbruket. Tillsammans kanske det går att öka naturvården och därmed skogens naturvärde.

4.3 Slutsatser

Huvudhypotesen som testats i rapporten - ”Effekten av de anvisningar gällande död ved, hänsynsytor, 
grova  träd  och  trädslagsfördelning  som finns  i  den  nya  skogsvårdslagens  paragraf  30  är  mätbar  i 
skogen, genom våra metoder.”

Huvudhypotesen  har  visat  sig  sann  till  stora  delar,  då  många  av  våra  parametrar  har  visat  på  en 
marginell  ökning,  några  av  delhypoteserna  saknar  referensdata,  därmed  blir  de  resultaten  lite 
svårapplicerade. Förutsättningar för en förhöjd eller bibehållen biodiversitet ser ut att existera men det 
går ej att dra en generell slutsats kring detta.

Delhypotesen gällande stående död ved är  enligt  oss den delhypotes som är  mest  sann,  men att 
volymen stående död ved ökat sedan 1994 är svårt att dra någon slutsats om från vår studie. För att göra 
det krävs flera undersökningsområden och mer data. De metoder vi använt oss av har fungerat bra och 
det finns gott om statistiskt underlag via Riksskogstaxeringen. Gällande nyttan för naturvården så tyder 
resultatet från studien på att volymen stående död ved har ökat vilket ger förutsättningar för en förhöjd 
eller bibehållen biodiversitet.

Delhypotesen hänsynsytor. De resultat som framkommit från undersökningen tyder på att en ökning 
av arealen hänsynsytor har skett sedan den senaste lagen trädde i kraft. Eftersom referensdata för denna 
parameter är bristfällig går det ej att säga detta med säkerhet. 

Gällande sparade träddungar har arealerna skyddszoner ökat. Detta är till stor fördel för den biologiska 
mångfalden och även för många av våra andra parametrar då det finns områden för fri utveckling.

Delhypotes trädslagsfördelning. Att trädslagsfördelningen på våra undersökningområden har ökat är 
väldigt svårt att säga då insamlad data från fält ger ett dåligt statistiskt underlag. Utifrån våra erhållna 
data går det inta att säga med säkerhet att trädslagsfördelningen har varit till nytta för den biologiska 
mångfalden i den brukade skogen.

Delhypotes  boträd.  Att  volymen boträd  per  hektar  ökat  i  skogen är  vårt  att  säga då  referensdata 
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saknas. En ökad mängd boträd skulle vara bra för naturnyttan och den biologiska mångfalden.

Delhypotes grova träd. Det går inte att säga att grova träd ökat i skogen sedan 1994 då referensdata 
för de metoder vi  använt fattas. Utifrån data över volym grova träd som finns tillgängligt   genom 
Riksskogstaxeringen syns dock en väldigt marginell ökning av sparade grova träd. Den ökning som 
syns tydligast  är  ökningen av grova tallar.  Om denna utveckling fortsätter  kommer nyttan för den 
biologiska mångfalden att öka.
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Bilaga 1
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: 
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Träd nummer: Trädart Diameter 
(cm)

Hänsynsytor/områden:

Dungar/trädsamlignar: Skyddszoner: 

Kommentarer:
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