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Sammanfattning
Skogsbruk är, och har under lång tid varit, en viktig resurs i Sverige. Ett hårt brukande av 
skogen med inriktning på hög tillväxt och lönsamhet har medfört att senaste århundradenas 
skogsbruk har utarmat den biologiska mångfalden. Idag är miljömedvetenheten större och 
många skogsägare certifierar sin skog. I certifieringen ingår att lämna miljöhänsyn i form av 
exempelvis högstubbar, torrträd och naturvärdesträd som ger livsmöjligheter till en stor 
mängd organismer. Frågan jag ställer mig är huruvida skogsbruksmetoderna verkligen 
förändras genom denna certifiering och om de biologiska värdena verkligen ökar. I projektet 
har jag inventerat kommunägda skogsbestånd i Sala, som avverkats före och efter att 
certifieringen infördes samt gallringar som gjorts efter certifieringen. Det visar sig att 
certifieringen har påverkat, man har blivit mer medveten om de biologiska värdena i skogen. I 
brukandet av skogen skapar man högstubbar, lämnar torrträd och naturvärdesträd i en större 
utsträckning än tidigare. I och med arbetet med att uppfylla certifieringskraven medverkar 
man även till att uppfylla två av delmålen i miljömålet Levande Skogar.
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Inledning
Skogen är en viktig naturresurs som nyttjats på olika sätt under lång tid. 58 % av Sveriges 
landyta utgörs av skog (Statistiska Centralbyrån 2008). Idag används produkter från skogen 
till allt fler användningsområden, varav energi i form av biobränsle är av ökande efterfrågan. 
Bioenergi utgör en stor del (32 %) av den totala energianvändningen i Sverige varav 28 % är 
förnyelsebart som exempelvis avverkningsrester (Svebio 2010). Skogsbruksmetoderna har 
skiftat under åren och under 1900-talets snabba utveckling mot storskaliga avverkningar har 
många biologiskt viktiga strukturer i skogen minskat. Till exempel har andelen grova träd och 
mängden död ved minskat under 1900-talet (Ekbom m.fl. 2006), likaså lövträdsinslaget 
(Linder m.fl. 1997). Dessa faktorer påverkar allt övrigt biologiskt liv i skogen. I takt med att 
utarmningen av den biologiska mångfalden uppmärksammats och efterfrågan på produkter 
från ett hållbart skogsbruk ökat har certifieringssystem utvecklats. De stora 
certifieringssystemen i Sverige är FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification schemes). I och med certifieringssystem börjar 
skogsbruket ta hänsyn till naturvärden bland annat genom att lämna döda stående träd 
(torrträd) och biologiskt värdefulla träd (naturvärdesträd). Regelverket kring certifiering 
utvecklas ständigt, Svenska FSC har nyligen reviderat sin standard (FSC 2010). I och med 
certifieringen är målet att exempelvis mängden död ved och naturvärdesträd på sikt ska öka i 
skogen. Frågan jag ställer mig är huruvida skogsbruksmetoderna har förändrats genom denna 
certifiering och om de biologiska värdena har ökat.

Skogen har alltid varit en viktig resurs för människor och skogen har formats efter 
användningens intensitet, här följer en kort sammanfattning av skogens förändring utifrån 
Enström (1996), Aldentun m.fl. (1996) och De Jong (2002). Från början levde människor av 
vad skogen gav i form av bär, vilt och annan mat. Senare när människan blev bofast 
utnyttjades skogen till skogsbete för tamdjur, mark odlades upp till åker och bönderna sågade 
timmer till husbehov. På 1600-talet tog gruvdriften och metallframställningen, som länge 
funnits i landet i liten skala, riktig fart (Aldentun m.fl. 1996). Bruken var beroende av stora 
mängder ved och träkol och den omfattande kolningen i bruksbygderna har satt sin prägel på 
skogarna. I och med industrialiseringen under 1800-talet blev efterfrågan på virke stor. I södra 
och mellersta Sverige var det brist på lättillgänglig grov skog och skogsbruket koncentrerades 
därför till Dalarna och Norrland. Aldentun med kollegor (1996) beskriver ett skogbruk som i 
början utgjordes av dimensionshuggningar där bara de grövsta furorna höggs, allt eftersom 
dessa försvann övergick man till att hugga klenare dimensioner. Runt sekelskiftet växte 
massaindustrin fram vilket förändrade skogsbruket radikalt. Nu fanns en efterfrågan även på 
ännu klenare dimensioner som tidigare varit värdelösa. Detta ledde till att bestånd höggs flera 
gånger utan skötselåtgärder och kvar blev en gles skog med dålig föryngring. Den allra största 
förändringen av skogslandskapet skedde i och med trakthyggesbruket på 1950-talet (Aldentun 
m.fl. 1996). Trakthyggesbruket innebar ett storskaligt, rationellt skogsbruk med effektiva 
metoder för föryngring och medförde stora arealer kalmark och ungskogar. Driften 
mekaniserades med motorsåg och lastbil (Enström 1996). På 1960- och 1970-talen 
kulminerade trakthyggesbruket med stora homogena enheter, monokulturer, och 
lövbekämpning, idag finns en positivare syn på lövträd efter bland annat stigande priser på 
lövvirke. På 1960-talet började maskiner användas i skogsbruket och på 1980-talet kom 
skördaren (Enström 1996). De stora homogena skogarna har förändrats till ståndortsanpassade 
bestånd men fortfarande är trakthyggesbruket den dominerande skogsbruksmetoden. I slutet 
av 1980- och början av 1990-talet har ökande kunskaper om biologiska värden i skogen lätt 
till en utveckling av naturhänsynen i skogsbruket (Aldentun m.fl. 1996).
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Trakthyggesbruket har medfört den mest påtagliga förändringen av skogsbruket och påverkar 
dagens biodiversitet i skogen (de Jong 2002). I början av 1900-talet dominerades skogen i 
Sverige av gammal skog (äldre än 150 år), vid 1980-talet klassades endast 3 % av skogen som 
gammal (äldre än 160 år) (Östlund m.fl. 1997). De Jong (2002) påpekar bland annat att de 
faktorer som varit mest bidragande till den minskade mångfalden i skogslandskapet är en 
ökad andel ung skog och monokulturer, minskad andel blöta skogar samt minskad areal 
lövrika skogar och gamla lövskogar. En stor skillnad är även övergången från flerskiktade 
olikåldriga bestånd till enskiktade jämnåldriga bestånd under 1940- och 1950-talet (Östlund 
m.fl. 1997). Mängden död ved har minskat drastiskt i det traditionella skogsbruket, framför 
allt stående död ved, eftersom man har rensat bort sjuka och döende träd ur skogen (Bretz 
Guby & Dobbertin 1996). I Sverige rekommenderade till och med Skogsvårdslagen från 1979 
att alla skadade träd skulle rensas ut ur skogen. Idag får det lämnas 5 m3 färsk död ved per 
hektar enligt skogsvårdslagen (Skogsstyrelsen 1993).

Fram till slutet av 1800 talet var bränder den största störningen i Svenska skogar och skapade 
dynamiken i naturskogarna. När bränder slutade vara den dominerande störningsregimen i 
skogen påverkades dynamiken, bland annat successionen och mängden död ved förändrades. 
När störning från exempelvis brand uteblir ökar granen i antal och tidiga successionsarter som 
asp och tall får svårt att regenerera och återfinns därför bara i större diameterklasser i 
naturskogen. Även lövträd och tall minskar i antal och granen dominerar. I naturskogar finns 
dessutom stora mängder död ved (från 27 m3/ha till 210 m3/ha) (Linder m.fl. 1997).  En annan 
betydande störningsregim är översvämningar, liksom brand formar översvämningarna 
dynamiken i skogen. Även översvämningar kontrolleras i stor utsträckning av människan 
idag, genom vattenreglering (Dynesius & Nilsson 1994). Med det traditionella skogsbruket 
har många skogstyper och skogsdynamiken hos naturskogen försvunnit i landskapet (Östlund 
m.fl. 1997).

Miljömål
För att vända den negativa utvecklingen i Sveriges natur och miljö har Sveriges riksdag och 
regering antagit 16 miljökvalitetsmål som anger långsiktigt ekologiskt hållbara tillstånd för 
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser. Dessa mål ska nås till 2020 (Miljömålsportalen 
2010 a). Det 12:e miljömålet Levande Skogar har formulerats till ”Skogens och skogsmarkens 
värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” För att leva upp till detta har fyra 
delmål tagits fram varav delmål 2 ”Förstärkt biologisk mångfald” behandlar mängden död ved 
och andelen gammal skog (Miljömålsportalen 2010 b). För Västmanland är delmålet att 
mängden hård död ved ska öka med 40 % från 1998 till 2010, detta motsvarar 380 000 m3sk 
(skogskubikmeter, m3sk, är hela trädvolymen ovan stubbskär inklusive trädstammens bark). 
1998 fanns 2,4 m3sk hård död ved per ha och detta ska enligt målet ha ökat till 3,4 m3sk per 
hektar till 2010. Målsättningen för arealen gammal skog (skog äldre än 120 år) är att denna 
ska öka med 6 %, motsvarande 650 ha, från 1998 till 2010. Vilket betyder en ökning från 
11 000 ha till 11 650 ha gammal skog i Västmanland (Skogsstyrelsen Mälardalen 2003). 

Certifiering
Ett sätt för skogsägare att aktivt arbeta med hänsyn i skogsbruket och visa att man gör det är 
att certifiera sin skog. Att certifiera sin skog har blivit vanligt i Sverige sedan starten 1998, 
idag är Sverige det mest certifierade landet i Europa. De dominerande certifieringssystemen i 
Sverige är FSC och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), 
det största är FSC med tio miljoner hektar certifierad skog i Sverige jämfört med sju miljoner 
hektar PEFC certifierad skog (Sveriges Lantbruksuniversitet 2009). FSC systemet syftar till 
att främja långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar förvaltning och brukande av 
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skog. Standarden är uppbyggd av tio principer som i sin tur är specificerade i kriterier. 
Aktuellt för detta projekt är princip 6, kriterium 6.3 (bilaga 1).

Den viktiga döda veden
Många arter är beroende av död ved, uppskattningsvis knappt 7 000 
arter i Sverige. Majoriteten av dessa utgörs av insekter och 
svampar. Både mellan och inom artgrupper skiljer sig arternas krav 
på den döda vedens egenskaper sig åt (Dahlberg & Stokland 2004). 
Fridman och Walheim (2000) har visat att mängden död ved 
varierar i olika delar av landet med ökande volym från söder till 
norr och från öst till väst. Ett medeltal för volymen död ved i en 
svensk produktionsskog är 6,1 m3/ha. Mängden död ved är högst i 
den norra boreala zonen med 9,7 m3/ha. De konstaterar även att det 
råder en generell brist på död ved av större dimensioner (grövre än 
30 cm), framför allt liggande död ved är oftast tunnare än 30 cm. 
Mängden död ved påverkas av skogsbruksåtgärder, efter både 
avverkning och gallring återstår i genomsnitt 55 % av den döda 
veden (Fridman & Walheim 2000). Undersökningar av bland annat 
Ekbom med kollegor (2006) har visat att brukade bestånd innehåller hälften av den mängd 
död ved som obrukade bestånd innehåller. I brukade bestånd är andelen liggande död ved 
större än andelen stående död ved (bild 1) medan det motsatta gäller i obrukade bestånd 
(Ekbom m.fl. 2006). Bristen på död ved i skogslandskapet har gjort att många 
organismgrupper nu hotas, en uppskattning är att 47 % av skogsarterna på rödlistan är 
beroende av liggande och stående död ved (Berg m.fl. 1994).

Det är många faktorer som avgör om den döda veden är lämplig för olika organismer, bland 
annat trädslag, nedbrytningsgrad och grovlek. Dahlberg och Stokland (2004) undersökte 
betydelsen av den döda vedens grovlek för olika organismgrupper. De visade att ved av 
klenare dimensioner föredras av många sporsäckssvampar och ved av grövre dimensioner av 
skalbaggar, mossor och ryggradsdjur. Hälften av de vedberoende arterna föredrar ved grövre 
än 20 cm och av dessa vill 15 % ha ved med en diameter på över 40 cm. De konstaterar att för 
rödlistade vedlevande arter är majoriteten beroende av grövre ved. De undersökte även 
betydelsen av vilket trädslag den döda veden består av och visade att ungefär hälften av alla 
vedberoende arter är knutna till lövträd och 27 % till barrträd. Endast 11 % av arterna 
förekommer på både löv- och barrträd. När det gäller de rödlistade vedberoende arterna 
förekommer 65 % på lövträd, 22 % föredrar barrträd och 23 % förekommer på löv- och 
barrträd. De trädslag som är mest artrika, när det gäller vedlevande arter, är björk och gran (1 
100 till 1 200 arter vardera) därefter kommer ek, tall och asp. De konstaterar att det är väldigt 
få arter som är så pass specialiserade att de bara förekommer på ett trädslag. För de rödlistade 
vedarterna förekommer flest på ek, därefter kommer gran och sen bok och tall. Olika trädslag 
är olika viktiga för olika artgrupper (Dahlberg & Stokland 2004). Dahlberg och Stokland 
(2004) visade också att nedbrytningsgraden inte är lika avgörande som trädart för de flesta 
vedberoende arterna och många arter förekommer i flera nedbrytningsstadier. De visade att de 
flesta arterna finns på intermediärt nedbruten död ved men många skalbaggar och framför allt 
mossor förekommer vid de senare nedbrytningsstadierna. På liggande död ved förekommer 
ofta mossor och svampar medan lavar, skalbaggar och ryggradsdjur föredrar stående ved 
Dahlberg och Stokland (2004) påpekar att många arter har ytterligare krav på vedens 
egenskaper. Sådana substratpreferenser kan vara till exempel hålträd, solexponerad ved, bränd 
ved, ved i vatten, ålder på veden och fuktighetsgrad. Rödlistade arter är framför allt beroende 
av skuggiga miljöer, exempelvis mossor, blötdjur, tvåvingar och svampar. Varma, torra och 
solexponerade miljöer föredras av bland annat skalbaggar, lavar, steklar och halvvingar 
(Dahlberg & Stokland 2004).
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Bild 1. Stående dött träd, 
torrträd, på 
föryngringsavverkning.



Sparade träd ger ökad biologisk mångfald
Att lämna träd vid avverkningar kan minska dödligheten för plantor. De Herder med kollegor 
(2009) fann att dödligheten hos björk, rönn och asp minskade när träd (50 m3/ha) lämnades. 
Rönnplantorna minskade sin dödlighet från 50 % till 10 %. De konstaterar att träden ger 
plantorna skydd mot vind och direkt solljus, dessutom förser de plantorna med näring genom 
barr och lövfällning (de Herder m.fl. 2009). Martikainen med kollegor (2006) observerade en 
ökad aktivitet av marklevande skalbaggar (Carabidae) i närheten av lämnade träd. Detta beror 
sannolikt på den ökade densiteten saprophaga invertebrater, exempelvis hoppstjärtar, nära de 
lämnade träden på grund av dess näringsrika löv- och barrnedfall. Skalbaggarna är i sin tur 
predatorer på hoppstjärtarna (Martikainen m.fl. 2006). Grupper av lämnade träd kan även 
minska betesskadorna på plantor eftersom dessa trädgrupper erbjuder, för herbivorerna, bättre 
föda i form av gräs, örter och annan växtlighet till skillnad mot avverkningsytorna (de Herder 
m.fl. 2009). Även angrepp av skadeinsekter kan minskas genom att träd lämnas vid 
slutavverkningar (Pitkenän m.fl. 2005).

Från mitten av 1900-talet fram till 1990 bekämpades lövträd inom skogsbruket vid röjningar 
och gallringar för att vid sista gallringen helt avvecklas (Enström 1996). Idag tas lövträd till 
vara i större utsträckning för att användas som exempelvis skärmträd, i Mälardalen finns goda 
förutsättningar för lövproduktion och naturligt är lövinslaget i föryngringar stort 
(Skogsstyrelsen Mälardalen 2003). I skogsbruk som bekämpar lövinslag påverkas många arter 
negativt, exempelvis många olika fågelarter (Easton & Martin 1998). Berg (1997) har visat att 
för fåglar tycks den viktigaste faktorn i studier av densitet vara förekomsten av lövträd. En 
hög andel lövträd och en stor variation i lövträdsslag är viktigt för många fåglar. Andra 
faktorer som också gör tätheten av fåglar högre är lövträdens grovlek och förekomsten av 
bohål, dessa två faktorer korrelerar även med varandra eftersom grova träd oftare har bohål 
(Berg 1997). Att spara träd med speciella biologiska värden, naturvärdesträd, är reglerat i FSC 
certifieringen som anger vilka typer av träd som räknas som naturvärdesträd. Det kan till 
exempel vara avvikande, väldigt gamla eller väldigt grova träd. I barrdominerade bestånd 
räknas även grova aspar och alar, trädformig sälg och rönn som naturvärdesträd.

Sala kommuns skogar
Sala kommun äger 6200 hektar skogsmark, varav 4920 hektar är produktiv skogsmark, och är 
certifierade enligt FSC. Under 2010 har förvaltningen av kommunens skog tagits över av Sala 
Heby Energi som inriktar skogsbruket mot flisproduktion till bränsle för värmeverken i 
kommunen. Det uttag som inte kan användas till flis byts i första hand mot flis från 
närliggande skogsbrukare. I och med ett skifte av produktionsinriktning påverkas de 
biologiska värdena i skogen. När produktionen inriktas mot flis tas en större del av 
gallringsrester om hand vid gallringar samt grenar och toppar vid avverkningar och mängden 
död ved minskar jämfört med skogsbruk inriktat på timmerproduktion. Skogarna i Sala 
kommun har brukats under lång tid i och med gruvdriften, skogsuttaget har använts som 
byggmaterial och senare även för kolning till gruvan. Detta gör att skogen är ung med få 
naturvärden. Det höga produktionstrycket på skogen har även lett till att lövträd och andra 
biologiska värden har rensats bort för att skapa homogena gran- och tallbestånd. Skogen kan 
med tiden utveckla en värdefull flora och fauna genom bland annat tillkomsten av gamla träd 
och död ved (Kjell Eklund, muntligen).
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Syfte
Projektet syftar till att undersöka hur biologiska värden påverkas av förändrad 
skogsbruksmetod före och efter FSC certifiering, samt hur de biologiska värdena påverkats av 
ett nytt brukande av skogen mot flisproduktion istället för timmerproduktion. Resultaten av 
projektet kan förhoppningsvis användas för att utvärdera kommunens skogsbruk, för att se om 
man uppfyller certifieringskraven, för att se åt vilket håll man är på väg med sitt skogsbruk 
samt att se om man bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Levande Skogar.

Frågeställningarna är:
- Hur har biologiska värden påverkats av förändrad skogsbruksmetod i och med FSC 

certifiering? 
- Uppfylls certifieringskraven?
- Bidrar Sala Kommun till att uppfylla delmålen för miljömålet Levande Skogar?
- Hur har biologiska värden påverkats av ett nytt brukande av skogen mot flisproduktion 

istället för fiberproduktion?
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Material och Metod
För att genomföra projektet studerade jag skogar där åtgärder genomförts före respektive efter 
FSC certifieringen (år 2000). De biologiska värden som studerades är liggande samt stående 
död ved, evighetsträd, naturvärdesträd och andelen gammal skog. Jag inventerade även 
gallrings- och röjningsåtgärder utförda efter certifieringen för att undersöka hur man tar vara 
på biologiska värden redan i unga bestånd.

Objekten valde jag slumpvis ut ur skogsbruksplanen efter en sökning på olika åtgärder vid 
olika tidpunkter, för att få en representativ bild av hela kommunens skogsinnehav. Bland 
objekten ingår 10 föryngringsavverkningar gjorda före år 2000 (majoriteten under 1990-talet), 
10 föryngringsavverkningar gjorda efter 2000 samt 10 gallringar och röjningar. 
Inventeringarna gjorde jag under juni-september 2010. I bestånd avverkade före år 2000 har 
en ny generation växt upp och ofta har en första röjning och till och med gallring hunnit 
göras, för att se effekterna av avverkningen tittade jag bland annat på träd och högstubbar från 
den förra generationen. I undersökningen har fastighetens skiften delats in i ”Stadsskogen” 
och ”Ösby” eftersom Ösbyskiftet har tillkommit till fastigheten senare och för att en 
jämförelse ska kunna göras mellan dessa två delar av fastigheten. I min inventering har jag 
tagit hälften av objekten från Ösbyskiftet och hälften från Stadsskogsskiftena. Ösbyskiftet 
kom i kommunens ägo för fyra till fem år sedan då naturbruksgymnasiet togs över av 
kommunen från landstinget.

Volymen stående hård död ved beräknades genom att antal högstubbar 
(bild 2), torrträd (döda stående träd) och ringbarkade träd räknades samt 
deras grovlek vid brösthöjd mättes. Stående död ved ska vara grövre än 
10 cm i brösthöjdsdiameter för att räknas med. Brösthöjden är 1,3 m 
över trädets groningspunkt. Grovleken beräknades genom att omkretsen 
mättes och därur beräknades diametern. Om ett träd är böjt eller lutar 
räknades höjden längs trädets längdaxel. Om mätstället hamnade på en 
väldigt ojämn del av stammen flyttades mätstället upp eller ned till ett 
slätare mätställe beroende på vad som var kortaste vägen. Höjd mättes 
samt trädslag och placering noterades. Höjden på högstubbar mättes 
med måttband och höjden på torrträd och ringbarkade träd 
uppskattades. Utifrån dessa data beräknades volymen stående död ved. 
Volymen för högstubbarna beräknades som om de är cylindrar. 
Högstubbarna ska vara högre än 1,3 m och ha en brösthöjdsdiameter på 
minst tio cm för att räknas med (samma definition som i miljömålen). 
Jag noterade om högstubben är tillskapad eller naturlig. Vid beräkning 
av volym av ringbarkade träd använde jag funktioner av Näslund 
(1947) för gran, tall, och björk samt Eriksson (1973) för asp och 
klibbal. För övriga lövträd, exempelvis sälg, använde jag funktionen 
för björk (Näslund 1947). Beräkningen av torrträdens volym gjordes 
som för ringbarkade träd.

För att beräkna volymen liggande död ved använde jag transekter (bild 
3) som utgick ifrån en slumpvis placerad nollpunkt. Transekterna var 
50 m och riktade åt norr, söder, öster, väster, nordöst, nordväst, sydöst 
och sydväst. Transekter från en eller två nollpunkter användes, 
beroende på objektets storlek. Transekternas placering fick jag genom 
att fästa ett 50 m måttband vid nollpunkten och med hjälp av 
kompassbäringen lägga ut transekten. Diametern för all liggande död 
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Bild 2. Högstubbe 
skapad vid 
föryngringsavverkning.

Bild 3. Transekt för 
inventering av liggande 
död ved.



ved som transekterna korsade och som var grövre än tio cm i diameter vid transektens 
skärningspunkt och längre än 1,3 m (definition som i miljömålen) mättes. Med transekter, till 
skillnad mot cirkulära provytor, täcks en större bredd av inventeringsobjektet in och man får 
med variationer som kan förekomma i exempelvis ansamlingar av död ved på 
slutavverkningar (Marshall 2000). Volymberäkningen gjordes utifrån en av Marshalls (2000) 
förenklade formler som utgår från Hubers formel, där volymen hos liggande död ved beräknas 
med hjälp av objektets (den döda vedens) mittdiameter och längden på transekten, samt antar 
att alla objekt är runda i genomskärning. Hubers metod att beräkna volymen av liggande död 
ved har visats, trotts sin enkelhet, stämma bra överens med den verkliga volymen (till 
exempel Waddell 1989) och är en tillförlitlig beräkning av volymen död ved. Att en förenklad 
formel som antar att alla objekt är runda används är för att den tid det skulle ta för en större 
noggrannhet inte motsvaras av behovet av stor noggrannhet i projektet.

För att kunna jämföra resultaten mot miljömålet för mängden död ved, räknades bara hård död 
ved med, och därför bedömdes nedbrytningsgraden hos den liggande döda veden. 
Nedbrytningsgraden bedömdes utifrån Wijks (2009) kriterier med fem nedbrytningsklasser, 
dock i detta projekt lades vissa av klasserna ihop eftersom de inte är relevanta att särskilja i 
detta projekt. Klasserna som användes var rå ved, hård död ved samt nedbruten död ved. Rå 
ved definierades som helt nyligen avgångna träd, exempelvis färska vindfällen så länge gröna 
barr eller blad fanns kvar. Hård död ved var stammar och träddelar där volymen bestod till 
mer än 90 % av hård ved med en lika hård mantelyta och stammen var mycket lite påverkad 
av vednedbrytande organismer. Nedbruten död ved innebar allt ifrån död ved där stammens 
volym bestod till 10-25 % av mjuk ved till att 100 % av stammen är mjuk ved. Ett redskap, 
exempelvis en kniv, kunde som minst tryckas genom mantelytan och som mest genom hela 
stammen.

I bestånden räknade jag antalet evighetsträd (bild 4) och naturvärdesträd (bild 5). En 
bedömning gjordes av vilka träd som var evighetsträd respektive naturvärdesträd utifrån 
kriterierna i certifieringen (bilaga 1). De träd på åtgärdsytorna som uppfyllde kriterium 6.3.18 
noterades som naturvärdesträd, till exempel träd med vid, grovgrenig krona (så kallad 
spärrgrenig), trädformig sälg och rönn. Ett något snävare begrepp av naturvärdesträd, framför 
allt inom hänsynsytorna, användes i detta projekt, i hänsynsytorna räknades som 
naturvärdesträd framför allt spärrgreniga tallar och böjda träd. De träd som uppfyllde 
kriterium 6.3.16 noterades som evighetsträd (bilaga 1). Ett evighetsträd är ett stormfast träd 
som kan utvecklas till ett grovt gammalt träd under nästa omloppstid, till exempel en 
stormfast björk. Vissa träd kan vara både evighetsträd och ett naturvärdesträd, exempelvis en 
spärrgrenig tall.
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Bild 5. Spärrgrenig tall och träd med bohål är olika form av 
naturvärdesträd.

Bild 4. Björkarna som lämnats 
vid denna 
föryngringsavverkning är 
evighetsträd.



Andelen gammal skog studerade jag genom att jämföra arealen och andelen gammal skog i 
skogsbruksplanen från 1993 och skogsbruksplanen 2010. Gammal skog definieras här som 
skog äldre än 120 år (samma definition som i miljömålen). Det är bara skiftena som här kallas 
Stadsskogsskiftena som andelen gammal skog beräknades från, eftersom Ösbyskiftet inte var i 
Sala Kommuns förvaltning 1993.

För att undersöka hur den förändrade skogsbruksinriktningen från massaved till flisproduktion 
har påverkat mängden liggande död ved inventerade jag slutavverkningar som har fliskörts 
under 2009 och 2010. Diametern på den döda veden i de hopkörda rishögarna (bild 6) 
inventerades i 1 m² inventeringsytor för att se hur stor andelen grov död ved (diameter grövre 
än tio cm) som tas ut vid riskörning.

Huruvida de biologiska värdena (liggande samt stående död ved, evighetsträd och 
naturvärdesträd) har förändrats efter införandet av certifiering testades genom att jämföra 
skogar av de två typerna med oparat T-test. Alla statistiska bearbetningar utfördes i R (The R 
Foundation for Statistical Computing 2010).

10

Bild 6. Rishög efter en föryngringsavverkning med blivande biobränsle.



Resultat
Medelantalet högstubbar per hektar för hela fastigheten på avverkningar före år 2000 är 0,1 st/
ha och 7,2 st/ha efter år 2000 (t = 2,5657; df = 11,337; P = 0,02571) (figur 1). Detta innebär 
att det har skapats fler högstubbar efter att certifieringen infördes samt att certifieringskravet 
på tre tillskapade högstubbar per hektar uppfylls. Totalt på hela fastigheten, oberoende av 
skogsbruksmetod är medelantalet högstubbar 4,1 st/ha, även här uppfylls certifieringskravet. 
Vid gallringar är medelantalet 1,5 högstubbar/ha. De tillskapade högstubbarna är uteslutande 
jämt fördelade över åtgärdsytan.

Utöver de tillskapade högstubbarna bildas naturliga högstubbar av exempelvis snöbrott. Det 
finns ingen skillnad mellan antalet naturliga högstubbar per hektar för 
föryngringsavverkningar gjorda före och efter certifieringen (t=1,34; df=10,104; P=0,2096). 
Medelantalet naturliga högstubbar per hektar för hela fastigheten är 0,1 st/ha på 
föryngringsavverkningar före 2000 och 0,7 st/ha efter 2000 (figur 1), motsvarande 0,2 
m3sk/ha. Totalt finns i medel 1,2 st/ha på hela fastigheten. 

Figur 1. Överst, medelantalet tillskapade högstubbar per hektar både för hela fastigheten och fördelningen på 
Stadsskogens skiften och Ösbyskiftet. Underst, medelantalet naturliga högstubbar per hektar både för hela 
fastigheten och fördelningen på Stadsskogens skiften och Ösbyskiftet. 
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Figur 2. Överst, medelantalet torrträd per hektar både för hela fastigheten och fördelningen på Stadsskogens 
skiften och Ösbyskiftet. Underst, medelvolymen liggande hård död ved per hektar både för hela fastigheten och 
fördelningen på Stadsskogens skiften och Ösbyskiftet. 

Medelantalet torrträd på föryngringsavverkningar före år 2000 är 0,4 st/ha och efter år 2000 
2,7 st/ha (t = 3,7024; df = 10,254; P = 0,003922) (figur 2).

Det är även en skillnad mellan volymen liggande död ved på föryngringssavverkningar före 
och efter certifieringen (t = 2,927; df = 11,909; P = 0,01276). Volymen är i medel 0,9 m3/ha på 
föryngringsavverkningar före 2000 och 4,1 m3/ha efter 2000 (figur 2). Totalt, på hela 
fastigheten oberoende av skogsbruksmetod, är volymen i medel 3,2 m3/ha.
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Figur 3. Överst, medelvolymen total mängd hård död ved per hektar både för hela fastigheten och fördelningen 
på Stadsskogens skiften och Ösbyskiftet. Underst, medelantal naturvärdesträd per hektar både för hela 
fastigheten och fördelningen på Stadsskogens skiften och Ösbyskiftet. 

Den toatala volymen död ved på åtgärdsytorna för hela fastigheten, det vill säga tillskapade 
och naturliga högstubbar, torrträd och liggande död ved, beräknas till 4,9 m3/ha. På 
föryngringsavverkningar före 2000 är volymen i medel 1,5 m3/ha och efter år 2000 är det 6,8 
m3/ha (t = 3,9088; df = 16,448; P = 0,001194) (figur 3). 

Antalet naturvärdesträd som lämnas vid föryngringsavverkningar har ökat från 6 st/ha på 
föryngringsavverkningar före 2000 till 21 st/ha efter 2000 (t = 2,8689; df = 11,936; P = 
0,0148) (figur 3). Totalt på hela fastigheten, oberoende av skogsbruksmetod har i medel 43 
naturvärdesträd lämnats per hektar.
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Figur 4. Medelantal evighetsträd per hektar både för hela fastigheten och fördelningen på Stadsskogens skiften 
och Ösbyskiftet. 

Även evighetsträden har blivit fler på föryngringsavverkningarna efter att certifieringen 
infördes, de har ökat från 7,1 st/ha till 21,8 st/ha (t = 2,6097; df = 10,823, P = 0,02456) (figur 
4).

Arealen gammal skog, det vill säga skog äldre än 120 år, har ökat från 125 ha till 442 ha. 
Detta är en ökning från 2,9 % till 10,8 % gammal skog, eller en ökning med 250 %. 55 % av 
arealen gammal skog är idag avsatt från skogsbruk genom målklassning NO (Naturvård 
Orörd), NS (Naturvård Skötsel) och PF (Produktion Förstärkt hänsyn). Den gamla skogen 
domineras av tallskog, endast 5 % är grandominerad skog och knappt 1 % är lövdominerad 
skog. I rishögarna på föryngringsavverkningarna gjorda under 2009-2010 bestod 2 % av 
avverkningsresterna av grov död ved, det vill säga med en diameter över 10 cm.
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Diskussion
Dagens skogslandskap är format av skogsbruket under 1900-talet. De Jong (2002) drar 
slutsatsen att skogslandskapets förändring under framför allt de senaste 50 åren starkt har 
påverkat den biologiska mångfalden i skogen. Han påvisar att många arter har minskat i antal 
och är idag hotade, många har även försvunnit från skogen. De arter som är hotade i skogen 
idag är framför allt specialister som är anpassade till särskilda miljöer eller substrat. De har 
ofta dålig spridningsförmåga och har höga krav på sin livsmiljö. 1900-talet är den mest 
intensiva skogsbruksperioden i landet och har gett oss unga skogar (hälften av 
skogsmarksarealen i landet består av skog yngre än 40 år), homogena bestånd och brist på 
strukturer som gynnar biodiversiteten (de Jong 2002).

Högstubbar
Efter att Sala Kommun övergått till att certifiera skogsinnehavet har antalet tillskapade 
högstubbar ökat på föryngringsavverkningar från 0,1 st/ha till 7,2 st/ha. Detta visar även att 
FSC:s krav på tillskapandet av tre högstubbar/ha vid föryngringsavverkningar uppfylls mer än 
väl. Även totalt på hela fastigheten, oberoende av skogsbruksmetod, uppfylls 
certifieringskraven. Både på Stadsskogens skiften och Ösbyskiftet har antalet tillskapade 
högstubbar ökat och når över certifieringsgränsen på föryngringsavverkningar efter 2000, men 
på Stadsskogsskiftena har betydligt fler högstubbar skapats (10,3 st/ha jämfört med 4,2 st/ha 
på Ösby). Vid gallringar är medelantalet 1,5 högstubbar/ha. Certifieringen kräver bara 
tillskapandet av högstubbar vid föryngringsavverkningar och grövre gallringar, därför är 
antalet vid gallringar lågt. Kommunen ligger idag högre än genomsnittet, enligt 
Skogsstyrelsens (2009 a) inventeringar lämnas 1,1 m3sk/ha skapade högstubbar idag efter 
föryngringsavverkningar i landet.

De tillskapade högstubbarna har hittills placerats jämt utspridda över åtgärdsytan. En annan 
lösning är att placera dem gruppvis och exempelvis i anslutning till hänsynsytor eller lämnade 
grupper av naturvärdesträd och evighetsträd. Många studier (exempelvis Dahlberg & Stokland 
2004) har visat att heterogenitet i naturvård är att föredra och därför skulle det kunna vara en 
bra lösning att placera högstubbarna i olika mikroklimat, till exempel en del i skuggiga, 
fuktigare områden och en del öppet och solbelyst. Även trädslagsfördelningen, grovlek och 
nedbrytningsgrad bland högstubbarna är viktigt, eftersom olika organismer kräver olika 
förutsättningar och man bör därför planera tillskapandet av högstubbar så att det blir en 
varierad fördelning av trädslag, grovlekar och nedbrytningsstadier. Att få en variation i 
nedbrytningsgrad bland de skapade högstubbarna är en av fördelarna med att skapa 
högstubbar vid alla skogsbruksåtgärder det vill säga vid gallringar likväl som vid 
föryngringsavverkning. Man skapar då även en kontinuitet av död ved i form av högstubbar.

Utöver de tillskapade högstubbarna bildas naturliga högstubbar genom bland annat snöbrott. 
Det kunde inte påvisas en skillnad mellan antalet naturliga högstubbar per hektar för 
föryngringsavverkningar gjorda före och efter certifieringen. Eftersom de naturliga 
högstubbarna inte skapas utan bildas naturligt styr man inte tillkomsten av dem. Däremot kan 
man vid åtgärder påverka i hur stor utsträckning man låter de naturliga högstubbarna stå kvar. 
Enligt FSC:s kriterier ska högstubbar som varit döda i mer än ett år lämnas, utom om de utgör 
en säkerhetsrisk. Detta innebär att naturliga högstubbar lämnas vid skogsbruksåtgärder men i 
hur stor utsträckning de bildas styrs av biotiska faktorer. I och med att skogen certifieras ska 
naturliga högstubbar sparas. I det tidigare skogsbruket kan man ha tagit bort dessa, därför 
förväntar man sig fler naturliga högstubbar på avverkningar gjorda efter år 2000 än innan, 
vilket inte blev resultatet här. Detta beror troligtvis på att tiden efter certifieringen är för kort 
och det inte har hunnit bildas så många naturliga högstubbar från år 2000 fram till avverkning. 
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På kommunens skogsfastighet lämnas i medel 0,7 naturliga högstubbar per hektar på 
föryngringsavverkningar, motsvarande 0,2 m3sk/ha. Enligt riksskogstaxeringen 
(Skogsstyrelsen 2009 a) lämnas i medel 0,8 m3sk/ha naturliga högstubbar vid 
föryngringsavverkningar i landet idag, vilket gör att kommunen ligger betydligt under 
genomsnittet i landet.

Torrträd
Liksom de naturliga högstubbarna styr man inte över tillskapandet av torrträd, däremot 
påverkar man vid åtgärder i hur stor utsträckning man låter torrträden stå kvar. Det kunde 
påvisas en skillnad i antal torrträd på föryngringsavverkningar före och efter certifieringen. 
Detta tyder på att man blivit mer medveten om torrträdens betydelse och i större utsträckning 
låter torrträden stå kvar. Enligt FSC ska träd döda längre tid än ett år lämnas, utom om de 
utgör en säkerhetsrisk. Träd döda kortare tid än ett år ska lämnas om de till exempel är från 
naturvärdesträd. Antalet torrträd har ökat både på Stadsskogens skiften och Ösbyskiftet, men 
på Stadsskogsskiftena förekommer betydligt fler torrträd. Vid gallringar finns betydligt färre 
torrträd än vid föryngringsavverkningar, en orsak kan vara att inte lika många träd har hunnit 
dö i ett ungt bestånd. Med tiden skapas fler döda träd i ett bestånd. På kommunens mark 
lämnas idag i medel 2,7 st torrträd per hektar, motsvarande 1,4 m3sk/ha, vid 
föryngringsavverkningar. Detta är mer än genomsnittet i landet, enligt skogsstyrelsens 
(2009 a) inventeringar lämnas idag 0,8 m3sk/ha av döda träd vid föryngringsavverkningar.

Torrträdens placering går självklart inte att styra, men man kan försöka planera avverkningen 
av ett område så att så få torrträd som möjligt behöver tas ned. Torrträd som är en 
säkerhetsrisk, som till exempel står bredvid en körväg eller vandringsled, får tas ned men man 
ska då försöka lägga dem vid sidan av och undvika att skada dem i onödan. De torrträd som 
har fallit, och även vindfällen, ska aktas så att man inte skadar dem, bland annat genom 
körskador. I ett par fall kunde konstateras att lågor (liggande död ved) hade körts över med 
skogsmaskiner, framför allt på Ösby skiftet, vilket skadar lågorna.

Liggande död ved
När det gäller volymen liggande död ved gör skogsbrukaren ett val och påverkar hur stor 
mängd som lämnas vid skogsbruksåtgärder. Resultaten visar att volymen död ved på 
föryngringsavverkningar har ökat med 3,2 m3/ha efter certifieringen. Totalt, på hela 
fastigheten oberoende av skogsbruksmetod, är volymen i medel 3,2 m3/ha. På gallringar 
gjorda efter 2000 är mängden liggande död ved 1,5 m3/ha. Att mängden liggande död ved är 
så pass låg på gallringar, trotts att det ofta lämnas en hel del gallringsrester, beror på att unga 
bestånd inte har hunnit nå en grovlek på 10 cm (vilket var minimum i undersökningen). 
Liggande död ved, som varit död i mer än ett år, förutsatt att de inte blockerar stigar eller är 
klenare avverkningsrester, ska lämnas enligt FSC. Även ny död ved ska lämnas, bland annat 
ska skogsbrukare som tar rätt på vindfällen lämna minst två grövre nya vindfällen per hektar. 
Eftersom mängden liggande död ved har ökat betydligt, framför allt på 
föryngringsavverkningar, efter certifieringen förefaller det som att dessa krav att lämna 
liggande död ved följs. Förhoppningsvis kommer mängden liggande död ved att öka 
ytterligare i och med detta hänsynstagande. Ett sätt att arbeta med att öka mängden liggande 
död ved är att fälla träd och lämna dessa som grova lågor vid skogsbruksåtgärder.

Totala mängden död ved
När man räknar ihop mängden död ved från högstubbar, torrträd och liggande död ved får 
man en total volym död ved på hela fastigheten, oberoende av skogsbruksmetod, på 4,9 m3/ha. 
Det är en skillnad mellan den totala volymen hård död ved på föryngringsavverkningar före 
och efter certifieringen, vilket betyder att volymen har ökat i och med certifieringen. Det är 
ungefär dubbelt så mycket mer död ved på Stadsskogsskiftena än Ösbyskiftet. Fridman och 
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Walheim (2000) beräknade ett medel för landet när det gäller den totala mängden död ved, i 
den hemiboreala zonen som Västmanland tillhör, till 3,5 m3/ha. Kommunen ligger över detta 
värde med i genomsnitt 4,9 m3/ha. På enbart föryngringsavverkningar lämnas idag 6,8 m3/ha 
vilket är dubbelt så mycket som genomsnittet i landet, enligt Skogsstyrelsens (2009 a) 
inventeringar lämnas 3,3 m3sk/ha död ved vid föryngringsavverkningar idag.

Enligt miljömålet ska mängden hård död ved ha ökat med 40 % från 1998 till 2010, i 
Västmanland motsvarar detta en ökning från 2,4 m3sk/ha till 3,4 m3sk/ha. Jämför man detta 
mot utvecklingen i Sala Kommuns skog, som visserligen utgår från 1993 till 2010, kan man se 
att mängden död ved ökat från 1,5 m3/ha till 6,8 m3/ha, en ökning med 350 %. Man når därför 
gott och väl över miljömålet med en mängd död ved på i medel 4,9 m3/ha på fastigheten år 
2010. Enligt länsstyrelsens utvärdering 2009 bedöms det mycket svårt för Västmanland att nå 
upp till miljömålet Levande Skogar till 2020 och det samma gäller Sverige som helhet, 
däremot bedöms delmålet för mängden död ved kunna uppnås i Västmanland (Enander & 
Karlsson 2009).

Död ved i olika former är livsavgörande för många organismer. Eftersom mängden död ved 
har minskat dramatiskt i den brukade skogen i Sverige under 1900-talet (exempelvis Fridman 
& Walheim 2000) är det viktigt att man arbetar systematiskt i skogsbruket med att spara och 
skapa död ved. Dessutom är det viktigt att den döda veden finns i alla olika former, som 
högstubbar, torrträd och lågor. Eftersom olika organismer kräver olika livsmiljöer krävs även 
en heterogenitet inom den döda veden med död ved i olika mikroklimat och av olika grovlek 
och trädslag (Dahlberg & Stokland 2004). Beräkningar av mängden död ved i obrukade 
skogar skiljer sig väldigt mellan olika studier. Detta kan bland annat bero på att de bestånd 
som idag anses obrukade sällan är helt orörda, oftast har de något spår av mänsklig aktivitet 
(Ekbom m.fl. 2006). En annan orsak är att många reservat ofta är belägna på lågproduktiv 
mark (Fridman 2000) och mer död ved produceras oftast på högproduktiva marker (Ranius 
m.fl. 2003).

Naturvärdesträd
I och med certifieringen har antalet naturvärdesträd som lämnas vid föryngringsavverkningar 
ökat med nästan fyra gånger. Totalt på hela fastigheten, oberoende av skogsbruksmetod har i 
medel 43 st/ha naturvärdesträd lämnats. När det gäller skogsbruksåtgärder gjorda på 2000-
talet är antalet naturvärdesträd fler vid gallringar än vid föryngringsavverkningar. En orsak till 
detta kan vara att i bestånden som föryngringsavverkats under 2000, har avvikande träd och 
lövträd gallrats bort under 1900 talet då man hade en annan skogsbruksmetod. I 
slutavverkningsbeståndet hade man förmodligen inte så många naturvärdesträd kvar att spara 
vid föryngringsavverkningen. I de yngre bestånden som har gallrats under 2000-talet har 
däremot naturvärdesträden sparats, i enlighet med certifieringen, och förhoppningsvis 
kommer de att finnas med i beståndets tillväxt och senare sparas när det är dags för 
avverkning. Vid sista gallring skulle det kunna vara fördelaktigt att hugga fram 
naturvärdesträden för att göra dem mer stormfasta och välutvecklade som naturvärdesträd. 
Det gör även att de får större krona som kan fungerar som skärm mot exempelvis frost 
(Bergqvist 2010).

Evighetsträd
Även evighetsträden är betydligt fler efter att certifieringen infördes, från 7,1 st/ha till 21,8 st/
ha. Detta gör att man idag ligger långt över gränsen på tio evighetsträd/ha. Det är bra eftersom 
lämnade träd riskerar att blåsa omkull. FSC standarden säger att stormfasta träd ska lämnas, 
för att kunna skapa minst tio stycken grova, gamla träd i kommande skogsgeneration. Därför 
är det klokt att lämna kvar fler evighetsträd än standardens minimum på tio så att ett antal kan 
blåsa omkull och om en generation har man förhoppningsvis tio stycken kvar. Syftet med 
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evighetsträd är att de ska stå kvar i flera skogsgenerationer och av de tio som klarade sig 
genom första generationen står förhoppningsvis ett träd kvar efter flera skogsgenerationer och 
bildar då ett ”jätteträd”, vilka det är väldigt ont om i skogarna. Dessutom har inte lämnade 
träd i hänsynsytorna tagits med som evighetsträd i detta projekt, trotts att även dessa räknas 
som evighetsträd i FSC standarden. Med detta i åtanke är antalet evighetsträd ännu mer väl 
tilltaget. Som nämndes för naturvärdesträden kan det även vara fördelaktigt att hugga fram 
blivande evighetsträd och frötallar vid sista gallringen, för att göra dem exempelvis stormfasta 
men även för att frötallar ska bli mer välutvecklade och kunna producera mer frö (Bergqvist 
2010). Att spara träd vid föryngringsavverkningar har fler fördelar än de rent biologiska, 
framför allt lövträd fungerar som vattenpumpar och kan minska behovet av dikning efter en 
avverkning. De sparade träden fungerar även som en skärm som skyddar plantorna mot bland 
annat frost.

Skillnaden inom fastigheten
För flera av de biologiska värden som studerats, exempelvis högstubbar och torrträd, kan man 
se en skillnad mellan de två delarna av skogsinnehavet. Ösbyskiftet tog Sala Kommun över 
från Landstinget. Skogen ingår i Naturbruksgymnasiets skogsutbildning och en del 
skogsbruksåtgärder genomförs i utbildningssyfte av eleverna. Att åtgärder sker i 
utbildningssyften skulle i bästa fall kunnat leda till att större miljöhänsyn tas och att 
standardens krav uppfylls mer en väl, för att just utbilda eleverna inom detta område. Detta 
tycks dock inte ha varit fallet. En förklaring till skillnaderna mellan Ösby skiftet och övriga 
skiften kan vara att skogsbruket inte bedrivits med samma mål, tidigare ägare/förvaltare kan 
ha haft ett annat brukande av skogen där bland annat utrensning av döda träd kan ha varit 
större. Förhoppningsvis blir brukandet av detta skifte mer likt kommunens övriga 
skogsinnehav framöver där eleverna kan vara en del i ett skogsbruk med stort hänsynstagande 
till miljö- och naturvärden.

Gammal skog
För att se hur arealen gammal skog har förändrats på fastigheten jämfördes arealen i 
skogsbruksplanen från 1993 med skogsbruksplanen från 2010. Från 1993 till 2010 har arealen 
gammal skog på Stadsskogen ökat från 125 till 442 ha, en ökning med 250 %. Den gamla 
skogen domineras av tallskog, endast 5 % är grandominerad skog och knappt 1 % är 
lövdominerad skog. Detta avspeglar delvis skogens utseende i stort, som domineras av 
tallskog, men en ökning av gammal gran och lövskog är önskvärd för att skapa en större 
variation. Att andelen gammal skog har ökat beror på att under tiden som flutit mellan 1993 
och 2010 har fler bestånd nått en ålder på 120 år. Dessutom har man i förvaltningen av 
kommunens skog valt att inte i lika stor utsträckning avverka skogar i ålder över 120 år. 55 % 
av arealen gammal skog är avsatt från skogsbruk genom målklassning (NO, NS och PF). 
Förhoppningsvis avsätts fler av bestånden med gammal skog i och med den 
naturvärdesbedömning som görs av bestånden när de blir aktuella för avverkning. Med den 
kraftiga ökningen av arealen gammal skog är man även med och bidrar starkt till att uppfylla 
miljömålet att arealen gammal skog ska öka med 6 % mellan 1998 och 2010. I länsstyrelsens 
utvärdering av miljömålen för 2009 bedöms delmålet för arealen gammal skog kunna nås till 
2010 (Enander & Karlsson 2009). Riksskogstaxeringen visar att andelen gammal skog har 
ökat i landet med 45 % mellan 1998 och 2010 (Skogsstyrelsen 2009 a). En intressant 
fortsättning på denna undersökning av tillståndet hos olika biologiska värden skulle vara att 
titta på arealen lövskog och se om man uppfyller certifieringskraven och miljömålen.

Uttag av avverkningsrester
I en liten inventering tittade jag på hur stor del av rishögarna, som ska bli biobränsle, som 
består av grov död ved (grövre än tio cm). Det var endast en liten del, 2 %, av flismaterialet 
som bestod av grov död ved. Detta innebär att nästan alla avverkningsrester som tas om hand 
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och körs som flis är klen död ved. Eftersom det inte finns någon statistik om död ved klenare 
än 10 cm i diameter vet man inte hur det ser ut i skogarna med denna döda ved. Utifrån 
miljöbalken och skogsvårdslagen har skogsstyrelsen tagit fram rekommendationer för uttag av 
avverkningsrester. Man rekommenderar att minst en femtedel av avverkningsresterna lämnas 
kvar på hygget, och påpekar att det är särskilt viktigt att lämna toppar, grova grenar och död 
ved från lövträd samt talltoppar (Skogsstyrelsen 2008). Det finns inte heller forskning om 
betydelsen av den klenare döda veden och hur ett stort uttag av dessa klena avverkningsrester 
kan påverka olika organismer. Däremot kan stora uttag av klena avverkningsrester utarma 
näringstillgången och bidrar till att försura marken (Egnell m.fl. 1998). Mycket av näringen 
finns i barren och får riset torka och tappa barren på avverkningsytan minskar man 
näringsbortgången. Att ta bort ris kan även vara positivt för nyetableringen eftersom 
exempelvis skuggningen minskar. Om riset tas bort kan man även tänka sig att nedbrytningen 
i marken går fortare, dessutom är det positivt för friluftslivet eftersom människor lättare kan ta 
sig fram i skogen.

Skogsbruksåtgärder påverkar miljön på många olika sätt, bland annat skadas och packas 
marken. Vid uttag av biomassa från skogen försvinner näring som, beroende på markens 
bördighet och uttagets storlek, kan ge lägre tillväxt framöver. För att förhindra lägre tillväxt 
kan näringsämnen tillföras genom gödsling. En annan påverkan vid uttag av biomassa är 
försurning av marken. Detta eftersom växterna tar upp kväve främst i form av baskatjonen 
ammonium. När växterna tar upp baskatjoner under sin levnad ger detta en tillfällig 
försurning av marken (överskott av anjoner i marken), när trädet dör och bryts ned återförs 
katjonerna till marken och motverkar den tillfälliga försurningen. När skogsbruket istället tar 
ut biomassa från skogen består överskottet av anjoner och därav försurningen i marken. Hur 
stora förlusterna av katjoner är vid uttag av biomassa beror på om stamved eller helträd 
skördas. Försurningen av marken beror även på nedfall av försurande luftföroreningar. 
Försurning av marken kan leda till urlakning av aluminiumjoner som är giftigt för många 
organismer, framför allt när utlakningen sker till sjöar och vattendrag påverkas många 
ekosystem negativt. För att motverka både näringsförlusten och baskatjonförlusten kan aska 
från biobränslet återföras till skogen och barr bör alltid lämnas kvar i så stor utsträckning som 
möjligt och så jämt spritt som möjligt (Egnell m.fl. 1998). Numera undersöks även 
möjligheterna att använda stubbar som biobränsle (Sveriges Lantbruksuniversitet 2010). 
Stubbrytning används ännu inte kommersiellt och påverkan på miljön och den biologiska 
mångfalden utreds. Vilken påverkan ett större uttag av biobränsle, bland annat genom 
stubbrytning, skulle ha på miljö skulle vara intressant att studera vidare. 

Att ta ut avverkningsrester till biobränsle vid skogsbruksåtgärder ökar påverkan på skogen 
men även andra skador kan uppstå vid skogsbruksåtgärder. Körskador uppstår lätt om marken 
inte riktigt bär. Även detta har stor betydelse för naturvärden, att köra i våta områden skadar 
dessa. Att arbeta aktivt med att undvika körskador både på mark, i vatten, på träd och lågor är 
också en viktig del i hänsynsarbetet och miljömålsarbetet vilket skulle vara intressant att titta 
närmare på.

De faktorer som undersökts i detta arbete är en del av de strukturer som påverkar den 
biologiska mångfalden i skogen. Andra faktorer är exempelvis markkemiska förändringar som 
påverkar hela ekosystemet. Minskat skogsbete och hagmarksutnyttjande är förändringar i 
markanvändningen som också påverkat mångfalden av arter i skogslandskapet.

Osäkerheter vid inventering
Det finns ingen standard för definitioner och inventeringsmetoder för död ved. 
Nedbrytningsgrad, minsta diameter, volymfunktioner och provtagningsmetoder varierar och 
resultat från olika studier ska därför jämföras med försiktighet och med detta i åtanke. Att inte 
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ha permanenta inventeringsobjekt som inventeras före och efter en åtgärd gör att resultatet 
kan vara osäkert. I denna studie kan detta dock anses utgöra endast en obetydlig osäkerhet 
eftersom undersökningen syftar till att svara på om målet inom skogsbruket att spara till 
exempel död ved har förändrats och detta innebär även skapande av död ved. Därför borde en 
skillnad kunna ses i mängden död ved efter åtgärder inom de olika brukningsperioderna som 
haft olika målsättningar när det gäller hänsyn.

Slutsats
Slutsatsen av denna utvärdering av skogsbruket på Sala Kommuns skogsinnehav är att man 
mycket väl uppfyller certifieringskraven när det gäller de studerade biologiska värdena och att 
det har, ur ett naturvårdsperspektiv, blivit en stor förbättring i skogsbruket från tiden innan 
certifieringen till tiden efter. Man bidrar även starkt till att uppfylla två delmål i miljömålet 
Levande Skogar, nämligen mängden död ved och arealen gammal skog.

Det finns fortfarande områden att jobba på och man kan bli ännu bättre. För att optimera 
naturnyttan i miljöhänsynen är det viktigt att följa med i den vetenskapliga debatten och hela 
tiden se över sina rutiner kring skogsåtgärder för att få största möjliga naturnytta i 
kombination med ett lönsamt skogsbruk. Exempelvis är kommunikationen mellan förvaltare 
och entreprenörer som utför skogsbruksåtgärder väldigt viktig och kan utvecklas för att 
undvika skador på biologiska värden som bland annat liggande död ved.
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Bilaga 1

FSC standard, princip 6 kriterium 6.3
Citerat ur svenska FSC:s standard 2010 (version v2-0 240210).

Död ved, liggande och stående
6.3.4. ”Skogsbrukare ska lämna alla högstubbar, lågor och andra träd som varit döda längre 
tid än 1 år förutom då de:
a) utgör en säkerhetsrisk för dem som arbetar i skogen eller för allmänheten inom 

rekreationsområden,
b) blockerar frekvent utnyttjade stigar och vägare,
c) är klenare avverkningsrester,
d) utgör yngelmaterial för skadeinsekter vid dokumenterad risk för massförökning.”

6.3.5. ”Skogsbrukare ska lämna alla högstubbar, lågor och andra träd som har varit döda 
kortare tid än 1 år:
a) från naturvärdesträd (6.3.15) och andra träd som tidigare lämnats som naturhänsyn
b) i områden avsatta för naturvård inklusive hänsynsytor
c) på impediment”.

6.3.6. ”Skogsbrukare ska lämna vid tillvaratagande av vindfällen på hyggen, i medeltal, minst 
två grövre nya vindfällen per hektar förutom sådant som avses i 6.3.4 och 6.3.5.”

Tillskapande av död ved
6.3.7. ”Skogsbrukare ska tillskapa minst tre högstubbar eller ringbarkade träd i medeltal per 
hektar avverkad yta vid föryngringsavverkning och grövre gallring. Skogsbrukare ska sträva 
efter att fördela dessa i så lika antal som möjligt på grövre, icke naturvärdesträd av tall, gran, 
björk och asp.”

Lövandel
6.3.8. ”Skogsbrukare ska planera och genomföra skogsbruksåtgärder så att lövträd, där 
naturliga förhållanden så medger, utgör minst 10 % av volymen (inklusive högstubbar av 
lövträd) (5 % i området norr om Limes norrlandicus) vid föryngringsavverkning, räknat i 
medeltal inklusive absoluta närområden. Naturligt förekommande lövträdslag ska normalt 
bibehållas i beståndet.”

6.3.9. ” Skogsbrukare ska planera och bruka markinnehavet så att på sikt en areal 
motsvarande minst 5% av arealen frisk och fuktig skogsmark utgörs av lövrika bestånd som 
domineras av lövträd under merparten av omloppstiden. Bestånden ska skötas så att goda 
betingelser för lövträdsanknuten biologisk mångfald främjas. Kravet gäller där naturliga 
föryngrings- och tillväxtbetingelser ger förutsättningar för löv.”

Evighetsträd
6.3.16. ”Skogsbrukare ska lämna stormfasta träd av olika trädslag med goda förutsättningar 
att utvecklas till grova och gamla träd under nästa omloppstid i syfte att åstadkomma minst 10 
sådana träd per hektar i kommande skogsgeneration (inklusive relevanta naturvärdesträd 
enligt 6.3.18) Avser genomsnitt på produktiv mark inom behandlingsenheten inklusive 
övergångszoner och hänsynsytor.”

Undvika större kalytor
6.3.17. ”Skogsbrukare ska lämna hänsynsytor, kantzoner eller trädgrupper samt 
naturvärdesträd (6.3.18) på sådant sätt att större kalytor undviks.”
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Naturvärdesträd
6.3.18. ”Skogsbrukare ska lämna och värna, vid alla skogsbruksåtgärder, alla naturvärdesträd:
a) avvikande, särskilt grova och/eller gamla träd;
b) grova träd med påtagligt vid och grovgrenig och/eller platt krona,
c) grova, tidigare frivuxna, s.k. hagmarksgranar,
d) grova aspar och alar där sådana inte förekommer rikligt, i barrdominerade bestånd,
e) trädformig sälg, rönn, oxel, lönn, lind, hägg och fågelbär, samt grov hassel i 

barrdominerade bestånd,
f) grova enar,
g) träd med påtagliga, öppna brandlyror,
h) hålträd och träd med risbon,
i) träd med tydliga äldre kulturspår,
j) enstaka eller mindre grupper av ädla lövträd i det boreala skogslandskapet.”

6.3.19. ”Skogsbrukare ska planera och bruka sitt markinnehav så att ett betydande antal 
lövträd och ett lämpligt antal övriga träd ges goda livsbetingelser för att därigenom kunna 
bilda naturvärdestäd.”
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