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1 Sammanfattning  
Idag utnyttjas 95 % av den produktiva skogsmarken i Sverige till skogsbruk. Enligt den nya 

skogsvårdslagen från 1993 jämställs målen för produktion och miljö vilket innebär att 

målsättningen för skogsbruket är en hållbar avkastning samtidigt som den biologiska 

mångfalden ska bevaras. Resultat från Skogsstyrelsens polytaxinventeringar de senaste åren 

visar på nedåtgående trender när det gäller att spara naturhänsyn vid slutavverkningar. Syftet 

med den här studien är att undersöka vad som händer på sikt med den naturhänsyn som 

sparats vid slutavverkning. 20 hyggen i Östergötland återinventerades 7-9 år efter avverkning. 

Dessa hade tidigare inventerats i Skogsstyrelsens inventeringar P0 och P1. På 18 av 20 

inventerade hyggen hade volymen naturhänsyn minskat signifikant från P1-inventeringen till 

återinventeringen. Träd och buskar hade minskat i störst utsträckning, 21 % av volymen hade 

försvunnit sedan P1-inventeringen. Sparad naturhänsyn kan beroende på kvalitet, öka 

chanserna för överlevnad för arter som anses känsliga för skogsbruk. För att kunna förbättra 

naturhänsynstagandet och därmed öka chanserna för arters överlevnad i skogsbruket behövs 

en fungerande uppföljning av hänsynen på slutavverkade hyggen även på längre sikt. 

Nyckelord: Biologisk mångfald, hänsynsträd, naturhänsyn, polytax, slutavverkning. 
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2 Inledning  
Två tredjedelar av Sveriges landyta, 28,4 miljoner hektar, består idag av skog och av den är 

22,7 miljoner hektar produktiv skogsmark (SLU, 2010). Av den produktiva skogsmarken 

utnyttjas idag omkring 95 % för skogsbruk (Bernes, 2001). 1994 trädde en ny skogsvårdslag i 

kraft i Sverige vilken jämställer målen för produktion och miljö, vilket innebär att 

målsättningen för skogsbruket är en hållbar avkastning samtidigt som den biologiska 

mångfalden ska bevaras. Det skogspolitiska miljömålet innebär att biologisk mångfald och 

genetisk variation ska säkras och estetiska-, sociala- och kulturmiljövärden ska värnas 

(Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, 2011). Vid skogliga åtgärder ska därför hänsyn tas till 

natur- och kulturvärden enligt föreskrifterna i skogsvårdslagen 30 §. Att ta hänsyn till natur- 

och kulturvärden kan innebära att vid föryngringsavverkning lämna områden i form av 

skogliga impediment, hänsynskrävande biotoper och skyddszoner mot vattendrag och sjöar 

orörda. Även gamla träd, torrträd, lågor och kulturmiljöer som sparas är exempel på hänsyn. 

Den svenska skogspolitiken bygger på ”frihet under ansvar” och för att nå upp till det 

skogspolitiska miljömålet förutsätts att skogsägarna i genomsnitt har en högre ambition än 

vad lagen kräver när det gäller att ta hänsyn till natur- och kulturvärden i skogsbruket 

(Skogsstyrelsen, 2010).  

Att spara naturhänsyn vid slutavverkning är ett sätt att bevara den biologiska mångfalden i 

skogsbruket. Den biologiska mångfalden i skogen har genom nya skogsbruksmetoder och en 

ökning i omfattning när det gäller avverkningar utarmats (Bernes, 2001). Skogsbruket har 

gjort att homogeniteten i skogslandskapet ökat, trädbestånden har blivit likåldriga och 

blandbestånden minskat (WWF, 2009). Vid en slutavverkning bryts kontinuiteten i 

trädbeståndet och levnadsvillkoren förändras för arterna som lever där (Bernes, 2001). Det är 

många arter påverkas negativt av skogsbruket men framför allt mossor, lavar och ryggradslösa 

djur anses särskilt känsliga för skogsbruk (Bernes, 2001). Antalet arter i en obrukad 

boreonemoral skog uppskattas därför till omkring 8000 arter medan artantalet i en planterad 

granskog i samma område bara uppskattas vara omkring 2000 (Bernes, 2001).   

Slutavverkning ger också abiotiska effekter i form av bland annat förändringar i mikroklimat, 

hydrologiska förändringar på både lokal och regional nivå och påverkan på erosionsprocesser 

(Pawson et al, 2006). 

Skogsstyrelsen är den myndighet som ger svar på hur väl skogsbruket lever upp till 

produktions- och miljömål och bedömningar görs genom inventeringar. 1999 startade Polytax 

som är ett samlingsnamn för ett antal inventeringar som Skogsstyrelsen utför för att bedöma 

miljöhänsyn. Polytaxinventeringarna görs på ett urval av de anmälningar om 

föryngringsavverkningar som kommer in till Skogsstyrelsen. Den första inventeringen kallas 

P0 och görs innan avverkning av trädbeståndet, där dokumenteras vilka natur- och 

kulturvärden som finns att ta hänsyn till i avverkningsobjektet. Ett år efter avverkning görs P1 

där det utvärderas vilken hänsyn som tagits till de natur- och kulturvärden som noterats i P0. 

Fem respektive sju år (norra Sverige respektive södra Sverige) efter avverkning görs en 

separat inventering på ett urval av hyggen där mängden död och levande ved samt sparad 

hänsynsareal undersöks, en inventering som kallas P5/7 (Skogsstyrelsen, 2011).  

Grundidén med P5/7 var att en inventering skulle göras på objekt som tidigare varit P0 och P1 

objekt för att få en uppföljning av föryngring och miljöhänsyn. Eftersom att det inte fanns 

några P0 och P1 objekt att följa upp när polytaxinventeringarna startade gjordes nya 

utlottningar för P5/7 inventeringarna. När det runt 2005 fanns möjlighet att göra P5/7- 

inventeringar på P0 och P1-objekt blev det trots allt inte så. I nuläget finns därför ingen 

uppföljning där samma avverkningsobjekt följs upp ytterligare ett antal år efter P1 för att se 
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vad som sker på längre sikt med naturhänsynen i objektet. Skogsstyrelsen kommer dock 

återigen att pröva möjligheten att göra P5/7 på samma ärenden som P0/1, men inga beslut är 

ännu fattade. (Eriksson, A, pers. medd., 2011). 

I en nyligen utkommen promemoria om miljöhänsyn vid föryngringsavverkning 

(Skogsstyrelsen, 2010a) baserat på polytaxinventeringen P1, avverkningssäsong 1998/1999-

2009/2010 beskrivs den positiva trend gällande förbättrad naturhänsyn som pågått under 

1990-talet ha avstannat och under 2000-talet övergått till en negativ trend. Av den 

föryngringsavverkade arealen under avverkningssäsongen 2007/2008-2009/2010 bedömdes 

37 % inte uppnå lagens krav när det gäller miljöhänsynen (Skogsstyrelsen, 2011). Även 

tidigare studier på ämnet visar liknande resultat. I en studie om hantering av naturhänsyn efter 

slutavverkning i Östergötland (Larsson och Elander, 2004) hade lämnad hänsyn tagits bort på 

63 % av de inventerade hyggena. I genomsnitt hade antalet hänsynsträd minskat med 2,23 

träd per hektar. 

Syftet med studien är att genom en återinventering av 7-9 år gamla hyggen undersöka hur 

långvarig naturhänsynen är på slutavverkade hyggen och söka svar på frågeställningarna om 

hänsynen tas bort efter ett antal år, vad som försvinner och i så fall i vilken utsträckning. Med 

bakgrund av Skogsstyrelsens resultat från P1- inventeringarna och tidigare studier med 

liknande resultat är behovet av uppföljning av naturhänsynen på längre sikt tydligt. Den här 

studien innefattar en återinventering av naturhänsynen på 20 stycken P0 och P1-inventerade 

hyggen i Östergötland. Inventeringen baseras på instruktionerna för Skogsstyrelsens 

polytaxinventering ett år efter avverkning, P1. Studien omfattar endast uppföljning av 

mängden naturhänsyn, inte kvaliteten på naturhänsynen och inte kulturmiljöer. Den behandlar 

heller inte om den lämnade hänsynen vid återinventeringen når upp till lagkravet eller inte.  

Eftersom det från Skogsstyrelsens sida i nuläget inte finns någon uppföljning av hur långvarig 

naturhänsynen på hyggen är, är ett syfte också att utvärdera inventeringsmetoden för att få en 

uppfattning om hur metoden fungerar i praktiken och eventuella svårigheter med den.  
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3 Material och metod 

3.1 Områdesbeskrivning 
Inventeringen utfördes i Östergötlands län som ligger i den boreonemorala växtzonen. 69 % 

av landarealen i länet består av skogsmark. Av den produktiva skogmarken ägs 63 % av 

privata ägare (Skogsstyrelsen, 2010).  

3.2 Urval 
20 slutavverkade hyggen i Östergötlands län valdes ut för studien. Samtliga hyggen hade 

inventerats enligt Skogsstyrelsens inventering Polytax innan avverkning (P0) och ett år efter 

avverkningen (P1). Hyggena valdes av Skogsstyrelsen i Linköping ut efter storlek och var 

mellan 1,5- 7,9 hektar. Objekten hade avverkats mellan åren 2002-2004. Objekten hade olika 

ägarförhållanden och fem av åtta ägarkategorier finns representerade i studien (appendix 2). 

Två av de utvalda hyggena hade fått bedömningen i P1 att den hänsyn som tagits var sämre än 

lagkravet.  

3.3 Inventeringsmetod 
Återinventeringen var en direkt uppföljning av Skogsstyrelsens inventering P1. 

Återinventeringen delades upp i tre delar:  

 Återinventering av Detaljhänsyn och hänsynsmark. 

 Återinventering av Övrig sparad hänsyn (utan specifika naturvärden). 

 Utvärdering av fältinventeringsarbetet.  

Till Detaljhänsyn hör enskilda objekt och ytor mindre än 0,01 hektar som har ett specifikt 

natur- eller kulturmiljövärde. Dessa kan vara träd och buskar, växt- och djurarter, 

kulturmiljöer, nyckelbiotoper eller upplevelsehänsyn. Till Hänsynsmark hör frivilligt avsatta 

områden som innehåller specifika miljövärden, som hänsynskrävande biotoper, impediment, 

skyddszoner, nyckelbiotoper, kulturmiljöer, växt- och djurarter, upplevelsehänsyn och sparad 

areal utan specifikt miljövärde (Skogsstyrelsen, 2003).  

Övrig sparad hänsyn kan vara fröträd, levande träd, torrträd, högstubbar, lågor samt träd under 

15 cm i diameter som inte noterats som detaljhänsyn eller ingår i hänsynsmark.   

Den tredje delen av studien handlar om att utvärdera arbetet i fält och vilka svårigheter som 

funnits med inventeringsmetoden. Detta för att få en bild av huruvida det är praktiskt möjligt 

att göra en uppföljning av polytaxinventerade hyggen ett antal år efter slutavverkningen. Ett 

utvärderingsformulär fylldes därför i efter varje inventerat hygge.   

3.4 Blanketter 
Utifrån Skogsstyrelsens polytaxinventering P1 och instruktioner för denna, utformades en 

återinventeringsmetod och en ny blankett för ändamålet (appendix 3).  

Den nya blanketten som användes i återinventeringen av Detaljhänsyn och hänsynsmark 

baserades på blanketterna för inventeringarna P0 och P1, blankett A och B. Blanketterna var 

av den äldre versionen, från 2002.  I den nya blanketten togs dock kolumnerna statuskod (S-

kod) och miljövärde (M) bort eftersom dessa inte undersöktes i studien. Blanketten som 

används för återinventering av Övrig sparad hänsyn är samma blankett som används i P0 och 

P1- inventeringen, blankett F. 

På blanketten för Detaljhänsyn och hänsynsmark finns kolumner där funktion, hänsyn och 

nyckelord ger information om vilken typ av hänsyn som noterats vid P1-inventeringen. För 
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varje form av Detaljhänsyn och hänsynsmark har en funktionskod satts vid P0-inventeringen. 

Varje hänsyn har också fått en beskrivande kod. Till varje angiven hänsyn kopplas upp till tre 

nyckelord som beskriver hänsynsobjektet och som underlättar vid återinventeringen 

(Skogsstyrelsen, 2003). För mer utförlig beskrivning av blanketternas uppbyggnad se 

instruktion för fältarbete med R-Polytax 2003.  

Till utvärderingen utformades ett formulär med nio frågor om fältinventeringen samt en rad 

för egna kommentarer kring vilka svårigheter som upplevts vid inventeringen av varje enskilt 

hygge (appendix 4). För varje fråga fylldes svårighetsgrad i. Svårighetsgrad 1 betyder ”inga 

problem”, svårighetsgrad 2 ”vissa svårigheter”, svårighetsgrad 3 ”svårt” och svårighetsgrad 4 

”stora svårigheter”.  

3.5 Utförande 
De 20 utvalda hyggena inventerades under april 2011. Inför inventering togs 

inventeringsmaterialet från P1-inventeringen av varje hygge fram och det kartmaterial som 

redan fanns för varje objekt kompletterades med bland annat översiktskartor. För att hitta till 

hygget och navigera på hygget användes en GPS av modell Garmin Venture Cx, där 

koordinaterna för hygget lades in. 

Vid inventeringen av Detaljhänsyn och hänsynsmark letades den hänsyn som noterats i P1 

upp med hjälp av den karta som P1-inventeraren markerat ut Detaljhänsyn och hänsynsmark 

på. På återinventeringsblanketten noterades sedan för Detaljhänsynen antal (kvarvarande av 

de antal som noterats vid P1), substrattypskod (endast för funktionen TRÄDBUSK) och 

volym av kvarvarande träd. För hänsynsmark noterades ytans areal istället för antal. I 

kolumnen hänsyn kvar Ja/Nej noterades om hänsynen fanns kvar eller inte. Sist noteras ett 

betyg för varje objekt, betyg 1, 2 eller 3. Betygen har olika betydelse beroende på vilken 

funktion den gäller men generellt går det att säga att betyg 1 betyder att det inte skett någon 

påverkan på hänsynen, betyg 2 betyder att viss påverkan har skett men att det ändå framgår att 

hänsyn tagits. Betyg 3 är alla övriga fall (Skogsstyrelsen, 2003). Betyget från P1 ändrades om 

det vid återinventeringen visade sig att den hänsyn som tidigare noterats hade försvunnit eller 

skadats. För mer utförlig beskrivning av betygen se instruktion för fältarbete med R-Polytax 

2003.  

Om en funktion inte fanns kvar vid P1 skrevs denna inte med på inventeringsblanketten. För 

varje hygge noterades även hyggets storlek, inventeringsdatum, snödjup och avstånd till 

närmaste väg.  

I den andra delen av inventeringen som innefattar Övrig sparad hänsyn noterades alla träd 

som påträffades på hygget som inte noterats som detaljhänsyn eller ingår i hänsynsmark. 

Trädslag och antal noterades för dessa som delades in kategorierna Fröträd, Levande träd, 

Torrträd och naturliga högstubbar, Skapade högstubbar, Lågor och Träd under 15 cm i 

diameter. För varje kategori och trädslag beräknades volymen. 

3.6 Volymberäkningar 
För att göra volymberäkningar användes en klave med centimeterskala för att mäta 

brösthöjdsdiametern och en höjdmätare av modellen Clino Master av märket Silva för att 

mäta trädets höjd. Näslunds volymtabeller tillsammans med uträkningarna från P1-

inventeringen användes för att beräkna volymen. Volymen av högstubbar antogs vara 40 % av 

ett helt träd (Ranius och Kindvall, 2004). 
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3.7 Statistiska metoder 
För att analysera den data som samlats in under fältinventeringarna har Microsoft Excel 2007 

används. Parade t-test utfördes för att se om någon signifikant skillnad i medelvärden fanns 

mellan P1 och återinventeringen. Enkelsidigt test gjordes för Detaljhänsyn och hänsynsmark 

och dubbelsidigt för Övrig sparad hänsyn.  
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4 Resultat 

4.1 Detaljhänsyn och hänsynsmark 
Volymen av den sparade hänsynen med specifika naturvärden hade minskat signifikant från 

P1-inventeringen till återinventeringen (t=4,41, fg=19, P<0,05) (Tabell 1). I 18 av 20 hyggen 

hade volymen detaljhänsyn och hänsynsmark minskat (Figur 1). Det medför en genomsnittlig 

minskning med 0,97 m3sk skog per hektar. Räknat på endast de hyggen där volym försvunnit 

var minskningen 1,07 m3sk per hektar. Av den totala volymen detaljhänsyn och hänsynsmark 

som fanns sparad i P1 hade 7,9 % försvunnit. Hur stor volym som försvunnit per hygge 

varierade dock stort, från 0,6 % till 51,5 %. Arealen på hänsynen hade också minskat sedan 

den förra inventeringen, i 9 av 20 hyggen (Figur 2). I figur 3 visas volym vid P1 och vid 

återinventeringen uppdelat på fem av de miljöfunktioner som noterats i studien. Tre av 

funktionerna har minskat i volym mellan inventeringstillfällena medan två är oförändrade. 

Det är miljöfunktionen Träd och buskar som procentuellt förlorat mest volym, 21 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sparad volym detaljhänsyn och hänsynsmark (m3sk) per hygge vid P1 och vid 

återinventeringen. 

 

 

Figur 2. Sparad areal detaljhänsyn och hänsynsmark (hektar) per hygge vid P1 och vid 

återinventeringen. 
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Figur 3. Volym med specifika miljövärden vid P1 och vid återinventeringen uppdelat på 

miljöfunktioner. 
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4.1.1Träd och buskar 

Antal hänsynsträd hade minskat signifikant sedan P1-inventeringen (t=2,95, fg=19, P<0,05) 

(Tabell 1). På 13 av 20 hyggen hade hänsynsträd tagits bort och totalt hade 16 % av de 

sparade hänsynsträden försvunnit sedan P1-inventeringen (Figur 4). På det hygge där flest 

träd försvunnit var minskningen 60 % i antal (Figur 5) . I genomsnitt hade antalet träd minskat 

med 1,6 träd per hygge.  

 

Tabell 1.  Resultat av parat t-test. Skillnader mellan P1 och återinventeringen för olika 

miljöfunktioner. Enhet= m3sk, hektar eller antal, fg= frihetsgrader n= antal observationer, 

x1=medelvärde P1, x2= medelvärde återinventering, SE= standard error, t-värde och p-

värde. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Funktion Enhet fg n X1 X2 SE t-

värde 

p-

värde 

 

Detaljhänsyn och 

hänsynsmark 

m3sk 19 20 59,48 54,81 4,26 4,41 0,000 

Hänsynskrävande 

biotoper 

 

m3sk 

Ha 

19 

19 

20 

20 
29,9 
0,37 
 

26,83 
0,30 

4,85 

0,23 

2,85 

1,34 

 

0,005 

0,10 

         

Impediment m3sk 4 5 7,2 
 

6,8 1,08 1 0,187 

Träd och buskar m3sk 

antal 

19 

19 

20 

20 

9,03 

9,85 

7,1 

8,3 

2,68 

2,31 

3,25 

2,95 

 

0,002 

0,004 
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Figur 4. Antal träd och buskar per hygge vid P1-inventeringen och vid återinventeringen. 

 

 

Figur 5. Procentuell minskning av volym och antal träd per hygge från P1 till 

återinventeringen. 

På 15 av 20 hyggen hade volymen Träd och buskar minskat signifikant (t=3,25, fg 19 P<0,05) 

(Tabell 1, Figur 6). De sparade hänsynsträden hade minskat med 21 % i volym sedan förra 

inventeringen (Figur 5). Det innebär att volymen på de 15 påverkade hyggena i genomsnitt 

minskat med 0,6 m3sk per hektar.  
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Figur 6.  Volym av sparade Träd och buskar per hygge vid P1-inventeringen och vid 

återinventeringen. 

Den största delen av den borttagna volymen av Träd och buskar utgjordes av gamla tallar, 53 

% (Figur 7). Av tallarna som sparats vid avverkningen hade 51 % försvunnit vid tiden för 

återinventeringen. Lövträd hade också försvunnit och utgjorde 17 % av den borttagna 

volymen, framför allt asp hade tagits bort. 16 % den borttagna volymen Träd och buskar 

bestod av torrträd och 15 % av gran.  

 

Figur 7. Andel träd av den totala volymen sparade Träd och buskar fördelade på trädslag. 

Även antalet lågor och högstubbar hade minskat signifikant i mellan P1 och återinventeringen 

(lågor; t=3,43, fg 17, P<0,05, högstubbar; t=2,65, fg 14, P<0,05) (Tabell 1). Antalet lågor 

hade minskat med 21 % och högstubbar med 18 %.  
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4.1.2 Hänsynskrävande biotoper  

På 9 av 20 hyggen hade hänsynskrävande biotoper minskat i omfattning, både vad gäller 

volym och areal (Figur 8). Skillnaden i volym mellan de två inventeringstillfällena var 

signifikant (t=2,85, fg=19, P<0,05) (Tabell 1). 10 % av volymen i hänsynskrävande biotoper 

hade försvunnit vilket innebär en minskning med 1,2 m3sk per hektar sedan P1. 19 % av 

arealen i hänsynskrävande biotoper hade minskat. Det var främst sumpskogsområden som 

påverkats vid avverkningen men även hänsynskrävande biotoper på hällmark och grupper 

med torrträd hade minskat.  

 

Figur 8. Minskning av volym (m3sk) och areal (hektar) i hänsynskrävande biotoper mellan P1 

och återinventering.  

4.1.3 Impediment 

Impediment fanns på 5 av 20 hyggen. På tre av hyggena hade volymen minskat sedan P1 

(Figur 3). 
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Skyddszoner fanns noterade på nio av hyggena vid P1. Ingen av dessa hade minskat i 

omfattning. Fem av dem var skyddszoner mot andra ägoslag medan de resterande var 

skyddszoner kopplade till impediment (Figur 3).  

4.1.5 Övriga sparade trädgrupper 

På fyra av de undersökta hyggena fanns Övriga sparade trädgrupper. Volymen av dessa 

uppgick till 285 m3sk vid P1 och hade inte minskat omfattning till tiden för återinventeringen 

(Figur 3).  
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4.2 Övrig sparad hänsyn  
Den hänsyn som sparats utöver Detaljhänsyn och hänsynsmark med höga naturvärden delas 

upp i sju kategorier, Fröträd, Levande träd, Torrträd och naturliga högstubbar, Nybarr 

(nyskapade högstubbar av barrträd), Nylöv (nyskapade högstubbar av lövträd), Lågor och 

Träd < 15 cm. I fem av kategorierna, Fröträd, Levande träd, Torrträd, Lågor och Träd < 15 cm 

hade antalet träd ökat från P1 till återinventeringen (Figur 9).  

Fröträd noterades endast på ett hygge och hade ökat från 0 vid P1 till 52 stycken vid 

återinventeringen (Figur 9).  

Tallar utgjorde den största andelen sparade träd i kategorin Levande träd, 45 %. Andelen 

sparade tallar hade ökat från P1 till återinventeringen med i genomsnitt 5 träd per hygge. 30 % 

av de levande träden som sparats i P1 var björkar. Även här hade antalet träd ökat mellan 

inventeringstillfällena (Figur 9), i genomsnitt med ett träd per hygge.  

Antalet torrträd ökade också mellan inventeringarna. Av sparade torrträd hade flest tallar och 

granar noterats vid P1 och mellan inventeringstillfällena hade tallar ökat, medan granar hade 

minskat. I genomsnitt hade antalet torrträd av gran minskat med 0,7 träd per hygge, 

minskningen var dock inte signifikant (t=1,12, fg 19, P>0,05). Antalet lågor hade bland alla 

de vanligaste trädslagen ökat mellan inventeringarna (Figur 11) men ökningen var störst för 

tallågor, som ökat med 234 %.  

När det gäller skapade högstubbar så hade en signifikant minskning skett i antal när det gäller 

nyskapade högstubbar av barrträd (t=2,35, fg=19, P<0,05). En minskning kunde också ses när 

det gäller antalet nyskapade högstubbar av lövträd men skillnaden var inte signifikant. De 

högstubbar som minskat mest var av trädslagen gran, björk och asp men skillnaden dock bara 

signifikant när det gäller gran (t=4,72, fg=19, P<0,05) och av dessa hade 33 % av 

högstubbarna försvunnit.  

 

Figur 9. Antal sparade träd vid P1 respektive återinventeringen i de sju olika kategorierna i 

Övrig sparad hänsyn. 
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4.3 Utvärdering 
Sammanställningen av utvärderingsformuläret visade på vilka svårigheter som fanns i 

utförandet av inventeringsarbetet i fält. På 12 av 20 hyggen fanns vissa svårigheter att bedöma 

hygget, alltså i 60 % av hyggena (Figur 10). På 20 % av hyggena var det stora svårigheter att 

bedöma hygget. På 35 % av de inventerade hyggena fanns det stora svårigheter att urskilja 

hyggets gränser. På 30 % av hyggena var det svårt att hitta den noterade detaljhänsynen 

utifrån den handritade kartan. Att skilja fröträd från hänsynsträd fick i 5 av 20 hyggen betyget 

svårt. Att bedöma hänsynsytors gränser fick svårighetsgraden 2, vissa svårigheter, i sju av de 

undersökta hyggena. Även att bedöma påverkan på hänsynsytor innebar vissa svårigheter i 

fem av hyggena och bedömdes vara svårt i fem av dem.  

 

Figur 10.  Fråga 1-9 och antal svar per svårighetsgrad.  
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5 Diskussion 

5.1 Detaljhänsyn och hänsynsmark 
Syftet med studien var att söka svar på hur långvarig naturhänsynen på slutavverkade hyggen 

är. Om naturhänsyn tas bort efter ett antal år, vad försvinner och i vilken utsträckning? En 

signifikant minskning av den totala volymen naturhänsyn på 18 av 20 undersökta hyggen 

(Figur 1) visade att en del av den hänsyn som fortfarande fanns kvar ett år efter avverkningen 

(vid P1) försvann i ett senare skede. Resultat från Skogsstyrelsens P0/P1-inventeringar från 

tidsperioden 1999-2008 ger liknande signaler. Under den tidsperioden minskade den 

genomsnittliga volymen av hänsyn med specifika miljövärden i hänsynskrävande biotoper, 

impediment, kulturmiljöer och skyddszoner (Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, 2011). När 

det gäller frågeställningen vad som försvinner visade studien i likhet med Larsson och 

Elander (2004) att den största volymen av borttagna hänsynsträd utgjordes av gamla tallar 

(Figur 8). Anledningen till att just tallar tagits bort i stor utsträckning är svårt att veta säkert. 

En enkätundersökning till markägare som tagit bort sparad hänsyn visade dock att ekonomin 

var den främsta orsaken till att detta gjorts (Larsson och Elander 2004). Markägaren ville få ut 

virkesvärdet av träden vilket skulle kunna vara en rimlig anledning även i det här fallet då tall 

generellt har ett högre virkesvärde när det gäller sågtimmer än gran (Skogsstyrelsen, 2010b).  

Även torrträd och lågor hade minskat signifikant i antal mellan de två inventeringarna. 

Skillnaden mellan trakthyggesbruk och de naturliga störningar som sker i skogen är att det vid 

exempelvis brand och storm skapas stora mängder död ved och skadade träd medan de mesta 

av dessa substrat tas bort från hygget vid trakthyggesbruk (WWF, 2009). Bristen på död och 

förmultnande ved är troligen den förändring som missgynnat flest arter i de skogliga 

ekosystemen (Bernes, 2001). Död ved anses vara en mycket viktig komponent i de skogliga 

ekosystemen och utgör habitat för många olika arter (Fridman och Wahlheim, 1997, 2000).  

När det gäller hänsynskrävande biotoper fanns 90 % av den sparade volymen vid P1 kvar vid 

återinventeringen (Figur 9). Resultatet från Skogsstyrelsens P0/P1-inventeringar mellan 1999-

2008 som redovisas i Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets meddelande (2011) var betydligt 

sämre än resultatet från den här studien. I medeltal fanns endast 60 % av volymen av 

hänsynskrävande biotoper kvar mellan åren 1999-2008. I deras rapport liksom i den här 

studien var det sumpskogar som minskade mest i volym per hektar från P1 till 

återinventeringen. På hyggen där sumpskogar påverkats av avverkning har antalet träd 

minskat i så stor utsträckning att biotopen helt eller delvis tappat sin karaktär. I två av fallen 

hade sumpskogen minskat i yta och volym från P0 till P1 för att i återinventeringen helt ha 

förlorat sin karaktär genom avverkning av i stort sett alla träd.  

Att spara träd vid avverkning är viktigt på många sätt. De sparade träden höjer naturvärdet i 

beståndet som växer upp och skapar samtidigt konnektivitet mellan olika skogsbestånd 

(Franklin et al, 1997). Beroende på kvalitén kan sparade hänsynsträd öka chansen för 

överlevnad hos arter som anses vara känsliga för skogsbruk (Hazell och Gustafsson, 1999). 

Expansionen i det svenska skogsbruket har gjort att få träd uppnår en hög ålder vilket har lett 

till att grova träd blivit en bristvara. Andelen produktiv skogsmark med en ålder på minst 140 

år har minskat från 15 % runt 1920-talet till omkring 5 % 2001 (Bernes, 2001). 

Resultat från Skogsstyrelsens Polytaxinventeringar 2010 visar att privata skogssägare är 

sämre på att ta hänsyn till natur- och kulturvärden än övriga skogsägare (bolag och 

offentliga). I den här studien hade volymen av den sparade hänsynen i P1 minskat mest hos de 

privata skogsägarna (9,4 %) vilket alltså följer det nationella mönstret. Det är dock svårt att 

säga om ägarkategorin var en betydande faktor i den här studien. 
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En faktor som skulle kunna ha betydelse för om hänsyn avverkas efter att slutavverkning skett 

är avståndet till närmaste väg. Ett hygge som ligger intill en väg är enklare att ta sig med 

maskiner till medan ett hygge långt från en väg kan vara besvärligare och att avverka där igen 

kanske undviks. Tio av de hyggen där hänsyn tagits bort låg intill en skogsbilväg medan åtta 

stycken låg 50-500 meter från en väg. Om den faktorn haft någon betydelse för avverkning av 

naturhänsyn går inte att säga i det här fallet men betydelsen av vägar nära hygget kan vara 

intressant att undersöka vidare i fortsatta studier.  

5.2 Övrig sparad hänsyn 
Resultatet från analysen av den hänsyn som sparats utöver detaljhänsyn och hänsynsmark 

visade att alla de vanligaste förekommande trädslagen hade ökat i antal från P1 till 

återinventeringen. Tall var det trädslag som det sparats flest levande träd av vid P1 och antalet 

tallar hade ökat med i genomsnitt 5 träd per hygge från P0 till återinventeringstillfället. Att 

tallar kan ha ökat i antal från P1 till återinventeringen kan stämma eftersom fröträd (som inte 

räknas med som hänsyn) ibland sparas som hänsynsträd när föryngringen är säkrad och då 

räknas i kategorin Levande träd istället vid återinventeringen. Anledningen till att även de 

övriga vanligast förekommande trädslagen ökat mellan inventeringarna är troligen ett resultat 

av olika bedömningar inventerarna emellan av de träd som legat i gränszonerna mellan hygge 

och skog.  

Torrträd av björk, tall och ek hade också ökat i antal mellan inventeringstillfällena. Att 

torrträden kan öka i antal mellan inventeringen är möjligt eftersom träd som tidigare noterats 

som levande träd kan ha dött och då räknas i kategorin torrträd istället. I de fall där torrträd 

och lågor ökat till återinventeringen borde antalet träd i kategorin levande träd minskat, med 

undantag för när fröträd sparats som hänsynsträd. Detta var dock inte fallet i den här studien 

eftersom även kategorier där inga fröträd noterats i P1 hade ökat i antal. Lågor hade ökat i 

antal mellan inventeringstillfällena och den kraftiga ökningen av tallågor med över 200 % har 

sin naturliga förklaring i att tall är det trädslag som sparats i störst antal vid P1, antingen som 

fröträd eller miljöträd. Efter slutavverkning blåser de sparade träden lättare ned på det öppna 

hygget vilket ger en ökning i lågor. 

5.3 Inventeringsmetod 
Sammanställningen av utvärderingsformuläret visade på svårigheterna i utförandet av 

fältarbetet. På 60 % av hyggena var det vissa problem att göra bedömningar av hygget. Ett av 

de större problemen med återinventeringen visade sig vara att urskilja hyggets gränser, på 35 

% av hyggena fick den frågan i utvärderingsformuläret svaret att det fanns stora svårigheter. 

Problemet med att urskilja hyggets gränser uppkom på hyggen som låg kant i kant med andra 

hyggen i ungefär samma ålder, på hyggen med oregelbundna former och få naturliga 

avgränsningar och på hyggen där gränsen mellan hygge och omgivande skog var diffus. Trots 

att GPS användes för att se vart gränser låg fanns det i vissa fall ett par meter i gränszonen 

mellan hygge och skog där det var svårt att veta vilka träd som medvetet sparats och tillhörde 

hygget och vilka som var utanför. Där fanns också en osäkerhet i hur inventeraren som gjort 

P1 bedömt gränserna och träd i kanterna kan därför ha räknats olika.  

Problemet med att urskilja hyggets gränser kan kopplas ihop med svårigheterna med att 

uppskatta volymen på den övriga hänsynen vilket bedömdes ha svårighetsgraden tre på 25 % 

av hyggena. Resultatet från den andra delen av studien, där övriga sparade träd noterades, 

visade att antalet träd ökat i fem av de sju kategorierna sedan P1. Detta tyder på svårigheter 

för olika inventerare att göra likvärdiga bedömningar när det gäller vilka träd som räknas till 

hygget och vilka som inte gör det.  



17 

 

På 30 % av hyggena var det svårt att hitta den detaljhänsyn som noterats i P1, utifrån kartan 

där P1-inventeraren ritat ut hänsynen. Ett problem med att hänsynen ritas ut för hand på 

kartan är att det inte går att göra exakta utritningar i alla lägen vilket försvårar 

återinventeringen. I tre fall saknades hänsynen på kartan av någon anledning. Genom att 

använda sig av handdatorer med GPS vid inventeringen skulle exakta markeringar av 

hänsynen kunna göras samtidigt som hyggets gränser enkelt kan följas.  

I den andra delen av studien inventerades all övrig sparad hänsyn på hygget och där visade sig 

en av svårigheterna vara att skilja fröträd på hygget från sparade hänsynsträd vilket påverkar 

volymen på den sparade hänsynen avsevärt. Det finns en stor osäkerhet i bedömningen av 

huruvida fröträd som finns på hygget fortfarande är fröträd som senare ska tas ned eller om 

fröträden på hygget redan tagits ner och de träd som finns kvar är lämnade som hänsynsträd. 

Om en stor mängd frötallar noterats vid P1 och majoriteten av dessa har tagits ner vid 

återinventeringen finns anledning att tro att dessa sparats för att växa in i det nya beståndet. 

Kan också en god föryngring ses på hygget skulle det också kunna indikera att träden som är 

kvar lämnats som hänsynsträd. Problemet är att det inte går att säkert veta om så är fallet och 

det finns en stor risk att träden lämnats kvar längre för att säkerställa föryngringen och sedan 

tas bort efter inventeringsbesöket. I en studie av Ulizcka (2003) inventerades slutavverkade 

hyggen i Lindesbergs kommun och där räknades inte tall med eftersom de ofta inte får stå 

kvar.  

Att bedöma gränserna på hänsynsytorna och bedöma påverkan på dessa var svårt på flera 

hyggen. Ibland låg ytorna kant i kant med varandra vilket gjorde det svårare att uppskatta till 

vilken hänsynsträden hörde. Det var exempelvis fallet när en zon sparats kring en sumpskog 

eller en hällmark. Bedömdes en yta vara större än vad som noterats vid P1 blev det svårt att 

bedöma om de träd som plockats i området tillhörde hänsynsytan eller inte.  

För att kunna göra goda bedömningar vid uppföljning av naturhänsyn på hyggen behöver 

inventeringsmetoden utvärderas ytterligare. En utveckling av tekniken vid P0 och P1 med 

inventering med hjälp av exempelvis handdator där all hänsyn noteras med GPS skulle göra 

det enklare att återinventera hygget efter ett antal år. Att komplettera fältinventeringar med en 

satellitbaserad metod för att undersöka hur länge träd och trädgrupper står kvar på hyggena 

skulle kunna vara en metod för att kunna undersöka så många avverkningar som möjligt.  
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6 Slutsats 
Att spara naturhänsyn vid slutavverkning är ett sätt att försöka bevara den biologiska 

mångfalden i skogsbruket. Den här studien tillsammans med tidigare studier på ämnet, samt 

siffror från de senaste årens polytaxinventeringar visar på ett stort problem med hanteringen 

av naturhänsyn både vid slutavverkningoch åren efter avverkningen. Kontinuiteten bryts vid 

en slutavverkning och levnadsvillkoren förändras för arterna som lever där (Bernes, 2001).  

Det är många arter, framför allt mossor, lavar och ryggradslösa djur som påverkas negativt av 

skogsbruket (Bernes, 2001) men sparade hänsynsträd kan under successionen efter 

avverkningen fungera som diversitetslänkar och gynna vissa arter som anses känsliga för 

skogsbruk (Hazell och Gustafsson, 1999). 

Återinventering av fler P0- och P1-objekt behövs för att veta om de indikationer som visats i 

den här studien är representativa för resten av landet. Om den förhållandevis lilla mängden 

naturhänsyn som sparas vid avverkning sedan minskar ytterligare de kommande åren efter P1-

inventeringen krävs åtgärder för att det skogspolitiska miljömålet ska kunna nås. För att öka 

hänsynstagandet vid skogliga åtgärder behövs mer utbildning till skogsägarna när det gäller 

naturvård och vikten av naturhänsyn i skogsbruket. Från Skogsstyrelsens sida krävs mer 

uppföljning av naturhänsynen även på längre sikt.  
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Appendix 1 Ordlista 

 

Detaljhänsyn - Enskilt objekt (träd, 

buskar, kulturlämningar etc.) eller yta 

mindre än 0,01 hektar som har specifikt 

natur- eller kulturmiljövärde. 

Fröträd - Träd vars fröproduktion får ge 

upphov till naturlig föryngring. 

Hänsynskrävande biotoper - Områden 

med högre naturvärden än omgivande 

skog. 

  

Hänsynsmark - Sammanfattande 

benämning för hänsynsytor och 

hänsynsområden. 

 

Hänsynsträd- enskilda träd eller träd i 

grupper som är mindre än 0.01 hektar och 

som lämnats som naturhänsyn på hyggen. 

Hänsynsyta - Produktiv skogsmark 

mindre än 0,5 ha som frivilligt eller enligt 

skogsvårdslagen lämnats vid avverkning. 

Högstubbe - Avbruten eller avsågad 

trädstam, där stubben är mer än manshög. 

Impediment - Område där 

virkesproduktionen varaktigt underskrider 

1 m3sk/ ha och år. 

Låga - Dött, liggande träd. 

Miljöhänsyn - Hänsyn till natur- och 

kulturmiljövärden. 

Miljöträd - Träd med höga miljövärden, 

t.ex. hålträd, gamla eller grova träd, 

hamlade träd. 

m3sk - Enhet, Skogskubikmeter, trädets 

stamvolym inklusive topp och bark 

ovanför stubbskäret. 

Naturhänsyn – Enskilda träd eller 

trädgrupper som lämnas vid avverkning för 

att gynna den biologiska mångfalden. 

Synonymt med generell hänsyn. 

Nylöv - Nyskapad högstubbe av lövträd. 

Nybarr - Nyskapad högstubbe av barrträd.  

P0 - Inventering före avverkning för att 

dokumentera de natur- och kulturvärden 

som finns att ta hänsyn till. 

P1 - Inventering ett år efter avverkning. 

Där utvärderas vilken hänsyn som tagits 

till de kultur- och miljövärden som 

registrerats vid P0. I ett slutomdöme över 

avverkningen ställs den tagna hänsynen i 

relation till skogsvårdslagens krav. 

Polytax – Samlingsnamn för 

Skogsstyrelsens inventeringar som 

bedömer återväxt och miljöhänsyn. 

Slutavverkning - synonymt med 

föryngringsavverkning. Avveckling av 

hela skogsbestånd, i regel följd av 

plantering. 

Torrträd - Stående, dött träd. 

  



Appendix 2 Ägarförhållanden 

1. Staten 

2. Kommun, landsting 

3. Svenska kyrkan 

4. Fysisk person 

5. Dödsbo 

6. Aktiebolag 

7. Samfällighet, ekonomisk förening 

8. Övrigt bolag 

  



Hänsynsmark och detaljhänsyn Hygge : Datum: Areal: AÅ: Snödjup: Avstånd till närmaste väg: Ägarkat: Total volym:

Beskrivning vid P1 och uppföljning Kvar vid P1 Kvar vid uppföljning Total volym P1:

Del Nr

Funktion Hänsyn NyckelordNyckelord Antal
Subst.t

yp

M Betyg Antal
Subst.

typ

M Hänsy

n kvar 

J/N

Betyg Anteckn.

1 1 TRÄDBUSK GAMLÖV SÄLG 1 2 H 0,2 1 1 2 H 0,2 j 1

1 2 TRÄDBUSK GAMLÖV ASP 1 2 H 0,8 1 1 2 H 0,8 j 1

1 5 HBÖVR GAMASP BOHÅL 0,02 1 M 4 2 0,02 1 M 4 j 2

Areal    

Tot. Zon

   Volym  Tot.   

Zon

Areal       

Tot. Zon

    Volym 

Tot.    Zon  
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Appendix 4 

 

Utvärderingsformulär 

Varje fråga besvaras med ett betyg mellan 1-4 där betyg 1 är ”inga svårigheter” och betyg 4 är 

”stora svårigheter”. Det svarsalternativ som stämmer bäst in på frågan ringas in.  

 

Svårigheter att bedöma hygget: 

1 2 3 4 5 

Använda kartmaterialet: 

1 2 3 4 5  

Hitta detaljhänsynen utifrån den handritade kartan: 

1 2 3 4 5 

Urskilja hyggets gränser: 

1  2  3  4  5 

Skilja detaljhänsyn från övrig sparad hänsyn: 

1 2 3 4 5 

Skilja fröträd från hänsynsträd: 

1 2 3 4 5 

Bedöma ingrepp i hänsynsytor: 

1 2 3 4 5 

Bedöma hänsynsytors gränser: 

1 2 3 4 5  

Uppskatta volymen på den övriga hänsynen: 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar: 

 


