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Sammanfattning 

Biologisk mångfald har stor betydelse inom skogsbruket. Naturhänsyn visas vid åtgärder 

som röjning, gallring och slutavverkning. FSC-certifierade skogsbolag har också krav på 

sig att följa upp åtgärderna och den hänsyn som tagits.  

Detta examensarbetes syfte var att redovisa resultat avseende godkända och inte 

godkända avverkningar hos olika skogsbolag, att beskriva hur uppföljningen går till samt 

undersöka om det finns något samband mellan resultatet godkända/inte godkända 

avverkningar och uppföljningsmetodiken hos bolagen. 

Fokus i studien låg på högstubbar, naturvärdesträd, volym löv, vindfällen och 

hänsynsytor. Dessa parametrar ingår i FSC:s krav för uppföljning av naturvård i 

slutavverkningar. Tre skogsbolag i södra och mellersta Sverige har undersökts och två 

personer i varje bolag har intervjuats.  

Resultatet visar en skillnad mellan ett av bolagen och de andra två på 14,5 procentenheter 

i godkända avverkningar. Avseende uppföljningen fanns olikheter mellan bolagen, 

bolaget med lägre procent godkända avverkningar mätte inte volymen löv på ett korrekt 

sätt. Andra skillnader var i hur bedömningar gjordes och hur bolagen vägde samman 

resultat. Det fanns även likheter främst i vad och hur de olika parametrarna mäts. Det 

verkar finnas ett samband mellan andelen godkända avverkningar och den metodik som 

bolagen använder sig av. Utmaningar som bolagen nämnde var om problem och fel som 

ska rättas till och att revisorerna gör en rättvis bedömning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Today biodiversity is an important issue in forestry, and it should be considered in all 

silvicultural measures. Follow-up of nature conservation should also be done by FSC 

certified companies after i.e. final fellings. The purpose of this study was to describe the 

results of the nature conservation made by three companies in southern Sweden, their 

methodology of follow-up, to find out if there is a relation between the results of the 

follow-up and the methodologies used, and to describe the companies own opinions. Both 

the proportion of approved final fellings and the methodology of follow-up differed 

between the companies. One company differed from the others regarding the 

measurement of the volume of deciduous trees. The companies also differed in how they 

put together the final results of the follow-up. It might be a correlation between the 

proportion of approved final fellings and the methodology used. 

 

Nyckelord: Slutavverkning, Naturhänsyn, Biologisk mångfald, Certifiering, FSC, 

Högstubbar, Naturvärdesträd, Lövträd.  

Key words: Final felling, Nature conservation, Biodiversity, Certification, FSC, High 

stumps, Biodiversity value trees, Broad-leaved trees.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 

Följande uppsats på 15 högskolepoäng är den slutliga destinationen i den treåriga 

utbildningen Skogs- och trä-programmet vid Linnéuniversitet i Växjö.  

Bakgrunden till varför jag valde att utforma mitt examensarbete kring 

naturvårduppföljning är att jag tycker att det är ett mycket intressant område med stor 

framtidsutsikt. I tidigare arbeten som jag genomfört vid universitet har jag inte fokuserat 

så mycket på naturvård och ville därför göra det här.  

Arbetet har lärt mig att hantera stress, lösa problem samt att planera den tid som fanns 

inom ramen för projektet. 

Jag vill rikta ett särskilt stort tack till Erika Olofsson som har hjälpt mig igenom hela 

arbetet.  

Växjö, den 26 april 2016 

Simon Granat 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Med biologisk mångfald menas ”en variation bland levande organismer i alla 

miljöer” (Länsstyrelsen, 2015). Skogsbruket har blivit allt mer medvetet om 

biologisk mångfald och arbetar också för att ta hänsyn till den. År 1992 

signerades av 150 länder en konvention, som bland annat innefattar bevarande 

av biologisk mångfald. Konventionen hölls av FN i Rio De Janeiro (CBD, 

2015).  

För att bevara den biologiska mångfalden finns idag olika regelverk och lagar. 

Dessutom finns former för formellt skydd av skog och olika certifieringssystem. 

Exempel på formellt skydd av skog är Natura 2000, nationalparker, 

naturreservat och biotopskydd. Natura 2000 är ett EU-initiativ för bevarande av 

art- och fågelhabitat (Skogsstyrelsen, 2015b). Skogsbruk får inte förekomma i 

områden med formellt skydd (Skogsstyrelsen, 2015b). 

Utanför de formellt skyddade områdena behöver skogsbruket visa naturhänsyn 

vid alla åtgärder. Vad som krävs anges bland annat i miljöbalken, 

skogsvårdslagen och kulturminneslagen (Skogsstyrelsen, 2015c). Vid 

föryngringsavverkning ska enligt skogsvårdslagen naturhänsyn visas genom att 

t.ex. bevara lövträd och lämna gamla träd på hygget (Skogsstyrelsen 2015c). 

Genom dessa hänsyn försöker man efterlikna naturliga strukturer och funktioner 

i skogsekosystemet samt skapa miljöer för att gynna den biologiska mångfalden 

och artrikedomen.  

Högstubbar är en viktig del av naturhänsynen, då dessa ger upphov till död ved 

som är viktig för insekter, svampar och mossor (Fridman & Walheim, 1997) 

Studier har visat att variationen arter knutna till högstubbar är hög och att det är 

viktigt att högstubbar blir gjorda (Lindbladh m.fl. 2008). Naturvärdesträd är inte 

bara viktiga ur ett artperspektiv utan också ur ett skogsbruksperspektiv då den 

nya skogen som anläggs får skydd av de stora träden. Gamla träd är viktiga för 

så väl insekter och mossor som för fåglar och däggdjur (Länsstyrelsen 2015). 

Lövskog är också viktig då den bidrar till en ökad diversitet genom att hysa 

många olika arter (Arnesson m.fl. 2005; Sveriges lantbruksuniversitet 2014). 

Vindfällen och hänsynsytor, trädgrupper och kantzoner bildar små värdekärnor i 

skogen som gynnar arters och växters diversitet. Enligt Korobov (2015) ger 

vindfällen upphov till en god population av marklevande skalbaggar, vilket är 

viktigt för ekosystemen. Hänsynsytorna är viktiga att bevara ur ekologiska 

perspektiv (Har-Even & Kerem 2005).  

Efter varje åtgärd i skogen utförs kontroller för att se om den tagna hänsynen 

lever upp till de krav som ställs. Ett exempel på uppföljning är skogsstyrelsens 
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Polytax-inventering som är ett graderingssystem för miljövård (Skogsstyrelsen 

2013). Skogsbolag använder sig av andra uppföljningsmetoder både internt och 

externt. 

 

1.2 Certifiering inom skogsbruket 

Certifiering är ett sätt att visa en ambition på att skog sköts med hänsyn till 

miljön. Görs detta på ett korrekt sätt får också den som är certifierad en premie 

när skogen avverkas. FSC som står för Forest Stewardship Council (FSC 2015f) 

och PEFC som är en förkortning för The programme for the endorsement of 

forest certification (PEFC 2015a), utgör de två certifieringsalternativen vi har i 

Sverige. Till FSC räknar man att cirka 500 företag i Sverige är certifierade och 

totalt är 12 miljoner hektar skog FSC certifierad (FSC 2015d). Cirka 11 

miljoner hektar skog är certifierad enligt PEFC, och antalet företag med 

certifiering inom PEFC är 2950 stycken. Anledningen till denna höga siffra är 

att till företag räknas även entreprenörer (PEFC 2015a). Skogsbrukare kan 

inneha certifiering genom antingen FSC eller PEFC. Och som ett tredje 

alternativ kan skogsägaren inneha dubbelcertifiering vilket visar att man 

bedriver skogsbruket med hänsyn till båda certifieringsorganisationernas regler 

och föreskrifter (FSC 2015h, PEFC 2012a). 

De flesta skogsbolag i Sverige är FSC certifierade och många av dem erbjuder 

ett paraplycertifikat till privatpersoner (FSC 2015a). I FSCs ekonomiska 

kammare sitter 38 medlemmar och de innefattar de största skogsbolagen sett till 

skogsinnehav (FSC 2015c).  

Skillnaderna mellan FSC och PEFC är att FSC är den mer miljöinriktade av de 

båda certifieringsorganen. Detta då FSC har en miljökammare med medlemmar 

som Världsnaturfonden Sverige, Sveriges ornitologiska förening och Sveriges 

entomologiska förening (FSC 2015c). Utöver detta så skiljer sig sättet att ta 

fram standarder organisationerna emellan (FSC 2015e, PEFC 2012a). 

 

1.3 Kraven hos FSC 

För att ta del av fördelarna med att vara certifierad via FSC ställs ett antal krav 

på skogsbruket. FSC ställer miljörelaterade, sociala och ekonomiska krav för att 

få ett så bra skogsbruk som möjligt. Bland annat ställs krav inom den sociala 

och ekonomiska biten på att lokalsamhället ska bibehållas samt att skogens 

variation av produkter ska utnyttjas effektivt (FSC 2015g). Den enskilde 

skogsbrukaren ska också bland annat ha en bra och fungerande skogsbruksplan 

och man ska kunna visa hur man förbereder, genomför och gör uppföljning av 

olika skogsbruksåtgärder.  För slutavverkning ställer FSC (2015e) bland annat 

kraven att: 
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- ”Skogsbrukare ska genomföra miljö och naturvärdesbedömning före större 

åtgärder och dokumentera detta resultat.”  

- ”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”. 

- ”Skogsbrukare ska planera och genomföra skogsbruksåtgärder så att 

lövträd, där naturliga förhållanden så medger, utgör minst 10 % av 

volymen (5 % i området norr om Limes Norrlandicus) vid 

föryngringsavverkning, räknat i medeltal inklusive absoluta närområden. 

Naturligt förekommande lövträdslag ska normalt bibehållas i beståndet”. 

- 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 

6.3.18S) Avser genomsnitt på produktiv mark inom behandlingsenheten 

inklusive övergångszoner och hänsynsytor 

- ”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”. 

- ”Skogsbrukare ska lämna hänsynsytor, kantzoner eller trädgrupper samt 

naturvärdesträd (6.3.18S) på sådant sätt att större kala ytor undviks.” 

- ”Skogsbrukare ska lämna vid tillvaratagande av vindfällen på hyggen, i 

medeltal, minst två grövre nya vindfällen per hektar förutom sådant som 

avses i 6.3.4S och 6.3.5S.” 

 

1.4 Skogsstyrelsens uppföljning av hänsyn vid föryngringsavverkning 

Skogsstyrelsens inventering Polytax är en fyravägs inventering där följande 

bedöms (Skogsstyrelsen 2013): 

P0: Inventering av miljövärden före föryngringsavverkning. Utlottning löpande 

utifrån avverkningsanmälningar. Vid en P0-inventering inventeras exempelvis 

tillväxt, trädslag, vegetationstyp, förekomst av död ved. Vid P0 registreras 

också objekt som är av intresse, exempelvis kulturlämningar och rödlistade 

arter. 

P1: Uppföljning av P0-ärenden 1 år efter föryngringsavverkning. P0-objekten 

återinventeras för att se vilka hänsyn som togs till de miljövärden som fanns 

före avverkning.  
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KP: Inventering av avverkningsärenden med förekomst av kända kulturmiljöer 

(FMIS, SoH). Inventeras 3 år efter föryngringsavverkning för att få en bild av 

skadorna efter genomförda föryngringsåtgärder.  

P 5/7: Inventering av utlottade ärenden 5 år (Södra Sverige) respektive 7 år 

(Norra Sverige) efter föryngringsavverkning. Här genomförs en 

återväxtinventering, substratinventering och längdmätning av arealtyper. 

Skogsstyrelsen inventerar cirka 1500 olika ”ärenden” varje år. 

Återväxtuppföljningen (P5/7) och kulturmiljöuppföljningen (KP) omfattar cirka 

900 inventeringar per år och antalet P0 och P1 ärenden är cirka 600. 

Inventeringen utförs av en inventerare med hjälp av instruktioner för 

inventeringen så som hur antal naturvärdesträd och olika objekt ska registreras. 

Materialet som används är företrädelsevis karta, relaskop, lupp, höjdmätare och 

tabeller (Skogsstyrelsen 2013). Figur 1 visar resultatet för inventerade P0- och 

P1-ärenden mellan 2005 och 2014. 

 

 

 

Figur 1. Resultat avseende godkända föryngringar i procent enligt 

skogsstyrelsens Polytax 2005-2014. 

Av de föryngringar som inventerades i P0 och P1 2013 och 2014 var 79 procent 

godkända (Skogsstyrelsen 2014). Av antalet föryngringar som inventerades så 

var 600 av 1500 P0 och P1. Detta innebär att 474 föryngringar är godkända och 

126 inte är godkända. Resultatet från inventeringen 2014 visar att antalet 

högstubbar och naturvärdesträd ligger på en godkänd nivå enligt FSC i hela 
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landet, med undantag för Norra Norrland som ligger på 9,7 naturvärdesträd per 

ha i snitt (Skogsstyrelsen 2014).   

 

1.5 Uppföljning av FSCs krav vid föryngringsavverkning 

Inom FSC har man något som kallas för paraplycertifiering, vilket innebär att 

certifierade bolag får tillstånd att certifiera privatpersoner. Ett av de krav som 

ställs av FSC är att man har egen uppföljning på de bolag som utför 

paraplycertifiering. Denna process kan utläsas av figur 2, där FSC genomför 

stickprov en gång per år på de bolag som kan utfärda paraplycertifikat (FSC 

2015b). Kontrollen sker genom oberoende certifieringsföretag som godkänns av 

ASI som står för Accreditation Services International. Skogsbolagen i sin tur 

har också en intern kontroll av de skogsägare som ingår i paraplyet för det 

specifika företaget.  

 

 

 
Figur 2. Kontroll och övervakning enligt FSC. Källa: FSC (2015b). 
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1.6 Problematisering 

Olika bolag har olika metoder för uppföljning av naturvård, men hur ser dessa 

ut och kan detta leda till olika resultat? Information om hur uppföljningen går 

till är något som det inte finns mycket skrivet om, där av är det av intresse att få 

reda på hur de olika naturvårdsåtgärderna mäts och följs upp hos respektive 

bolag. Av intresse är också hur bedömningarna görs för vad som är godkänt 

respektive inte godkänt och vidare vilka är eventuella svårigheter med 

uppföljningen utifrån bolagens anställdas perspektiv?  

 

1.7 Syfte & frågeställningar 
 

1.7.1 Syfte  

Syftet med studien var att redovisa resultat av godkända och inte godkända 

avverkningar hos olika skogsbolag, att beskriva hur uppföljningen går till samt 

att undersöka om det finns något samband mellan resultatet godkända/inte 

godkända avverkningar och uppföljningsmetodiken hos bolagen. 
 

1.7.2 Frågeställningar 

Vilken uppföljningsmetodik använder skogsbolagen i studien, vad mäts och hur 

mäts detta? 

Hur ser resultatet ut med avseende på godkända respektive icke godkända 

slutavverkningar? 

Hur uppfattar de undersökta skogsbolagen att uppföljningen fungerar i 

praktiken, vilka svårigheter upplevs och vad finns det för förbättringspotential? 

 

1.8 Avgränsningar 

Denna studie avgränsades till parametrar ingående i kraven för naturhänsyn vid 

slutavverkning: Högstubbar, naturvärdesträd, volym löv, vindfällen och 

hänsynsytor. Av FSC:s miljörelaterade, sociala och ekonomiska avgränsades till 

de miljörelaterade kraven. Företagen i studien är lokaliserade i Södra och 

mellersta Sverige.  

De skogsbolag som ingick i studien var certifierade enligt FSC:s kriterier.  

Anledningen till att endast tre skogsbolag ingick i studien och att två anställda 

från varje bolag intervjuades var för att studiens omfång inte skulle bli för 

omfattande.  
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2. Material och metod 
 

2.1 Metodik 

För att besvara studiens frågeställningar har information insamlats genom 

intervjuer, litteratur, dokument och statistikdatabaser.  

De frågeställningar som behandlar inventeringsmetodik och resultat besvarades 

genom dokument och statistikdatabaser. Frågeställningen om praktisk 

tillämpning besvaras genom litteratur och intervjuer.  

Studien var således delvis av informantkaraktär som bygger på samtal och 

frågor (Esaiasson m.fl. 2012). En informantstudie lämpar sig enligt Esaiasson 

m.fl. (2012) när man vill veta hur informanterna uppfattar sin egen värld, när 

syftet är att utveckla teorier eller begrepp, när området är teoriprövande samt 

om studien används som ett komplement till annan forskning.  

Då studien var av informantkaraktär ställdes krav på intervjustruktur och att 

frågorna var öppna. Öppna frågor innebär att frågorna saknar fasta 

svarsalternativ (Esaiasson m.fl.2012). En semi-strukturerad intervju, det vill 

säga frågor som redan är färdiga och nya frågor som uppkommer blev 

underlaget för intervjumallen. Esaiassons m.fl. (2012) riktlinjer för 

intervjuareffekt togs hänsyn till under intervjuerna. 

Genom de olika datainsamlingsmetoderna genererades i studien både kvantitativ 

och kvalitativ data. Kvantitativ data kan analyseras och presenteras i sifferform 

(Esaiasson m.fl. 2012) och den kvalitativa datan kan bidra till en djupare 

förståelse för området (Esaiasson 2012). 

 

2.2 Urval  

Till studien valdes tre skogsbolag certifierade enligt FSC:s kriterier. Urvalet av 

bolag gjordes med hänsyn till vilken del av Sverige som studien skulle förhålla 

sig till. Urvalet blev således bolag med verksamhet i södra och mellersta 

Sverige. 

Hos respektive bolag intervjuades en anställd som sköter mätning och/eller 

praktisk uppföljning, exempelvis en inspektor, - samt en uppföljningsansvarig, 

exempelvis en naturvårsspecialist. Anledningen till detta urval var att få olika 

perspektiv genom de två olika rollerna. 

Totalt deltog i studien alltså 6 personer från 3 olika bolag. Informanterna och 

bolagen behandlades anonymt då en del information kunde uppfattas som 

känslig.  
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2.3 Dokument och statistik 

Dokument som samlades in var i form av instruktioner för inventeringar samt 

blanketter för mätning och information om naturvårdsarbete hos skogsbolagen. 

Statistik som samlades in var i form av resultatredovisningar, resultatblanketter 

och bokslut. 

Information om avverkningar och resultat från Polytax-inventeringen söktes i 

internetdatabaser hos Skogsstyrelsen och SCB. Genom kontakt med 

medarbetare hos skogsbolagen insamlades information om företagens policy för 

naturvård samt resultatet av uppföljning av naturhänsyn vid avverkning. Vid 

genomläsning av dokumenten fokuserades på de parametrar som ställs som krav 

vid slutavverkning: 

- Volymandel löv 

- Antal högstubbar per ha 

- Antal naturvärdesträd per ha 

- Antal vindfällen 

- Hänsynsytor 

 

2.4 Intervjumall och intervjuer 

Intervjufrågorna skulle ge svar på hur skogsbolagen genomförde uppföljningen 

samt hur personerna uppfattade att uppföljningen gick till på sitt bolag. 

Frågorna gav också upphov till att förbättringsåtgärder kunde föreslås. 

De slutgiltiga frågorna efter granskning blev: 

- Hur går er praktiska uppföljning till med avseende på: 

 Volymandel löv 

 Antal högstubbar per ha 

 Antal naturvärdesträd per ha 

 Antal vindfällen 

 Hänsynsytor 

- Hur mäter ni de olika delarna i uppföljningen? 

- Vilka är utmaningarna i och med uppföljningen? 

- Hur gör ni urval för att kunna följa upp naturvården internt? 

- Hur anser du att uppföljningen i er organisation fungerar? 

Frågorna gav också i enstaka fall upphov till följdfrågor som i sådant fall 

refereras till i bilaga 1. 

Intervjuerna började med att kontakt togs med informanterna via e-post i mitten 

utav februari 2016. Därefter kontaktades dem via telefon och tid för intervju 

bokades. Första kontakten med informanterna togs cirka 2 veckor innan 
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intervjuerna hölls. Intervjuerna genomfördes via telefon. För att undvika 

intervjuareffekt gjordes övningsintervjuer på en god vän två till tre dagar innan 

de riktiga intervjuerna. Varje intervju varade 30-55 minuter beroende på 

svarslängder. Anteckningar gjordes samtidigt med hjälp av en dator för att 

kunna få med så mycket information som möjligt.  

 

2.5 Bearbetning av insamlad data 

Efter att intervjuer hade hållits genomlästes och sammanställdes svaren på 

frågorna. Sammanställning gjordes genom att sätta ihop svaren till en text med 

avseende på vilken fråga det gällde. Efter att svaren sammanställts valdes citat 

ut. Citaten skulle vara relevanta i förhållande till resultat och diskussonsdel. Den 

slutliga sammanställningen gjordes sedan med hjälp av tabeller, figurer samt 

hjälpande texter. Detta för att erhålla ett resultat som är lättolkat och lättläst 

(Esaiasson m.fl. 2012).  

Resultat med avseende på antalet godkända avverkningar togs ut för respektive 

företags resultatdokument. Sammanställning av avverkningsresultat gjordes 

med hjälp av cirkeldiagram och en förklarande text. Urvalsresultatet 

bearbetades utifrån erhållna svar efter intervju och sammanställdes med tabeller 

och förklarande texter. Information om uppföljningsmetodiken sammanställdes 

med tabeller och texter utifrån de svar som erhållits efter intervjuer och 

resultatdokument. 

Resultatdelarna som avser utmaningar och hur uppföljningen ansågs fungera 

bearbetades utefter svar på intervjuerna och sammanställdes med hjälp av 

tabeller med nyckelord och texter med fokus på citat. Nyckelord och citat skulle 

på ett representativt sätt ge en bild över de tre bolagens rådande situation.  
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3. Resultat 
 

3.1 Urval  

Tabell 1 visar hur många områden som respektive bolag följde upp under 2015. 

Tillvägagångsättet för hur områden väljs ut är olika för bolagen. Bolag 1 gör ett 

systematiskt urval av områden medan bolag 2 och 3 väljer ut områdena 

slumpmässigt.  

Tabell 1. Antal uppföljda områden 2015 och urvalsmetodik hos de tre bolagen. 

 

Bolag 1 2 3 

Antal 166 300        83 

Urval Systematisk Slumpmässigt Slumpmässigt 

 

 

Urvalsmetodiken har för- och nackdelar. Slumpmässigt urval och lottning är 

mindre tidskrävande än att systematiskt gå igenom de områden som ska följas 

upp. Den urvalsmetod som används hos bolag 2 gör att vissa områden har större 

chans att räknas in. Person B i företag 2 menade att ”Större ytor har större 

chans att komma med”. Slumpmässigt urval kan ge ett bättre underlag enligt 

person B i bolag 3 ”Vi får ett underlag som är statiskt representativt”. 

 Det systematiska urvalet hos bolag 1 förklarades av person B där att ”Vi har 

ingen lottning därför att vi vill följa upp när hygget är så färskt som möjligt och 

på så sätt kunna ge feedback till markägaren snabbt”. 

 

3.2 Uppföljningens genomförande. 

Varje bolag har en eller flera personer som genomför uppföljningen. Bolag 1 

genomför sin uppföljning med hjälp av sin revisor enligt tabell 2. Bolag 2 

använder sig av sina maskinlag och i vissa fall en extern revisor. Bolag 3 

genomför uppföljningen med hjälp av en extern konsult. Noterbart är att bolag 3 

inte genomför uppföljning av volym löv. Person B inom bolag 3 förklarar 

situationen med volymlöv med att ”Vi har inte mätt på ett bra sätt för att det 

ska kunna vara i slutavverkning. Vi har mätt detta i våra bestånd men vi har 

egentligen inte mätt det som står.”  

Tabell 2. Uppföljningens genomförande hos de tre bolagen. 

  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
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3.3 Mätning av naturhänsynen 

Av tabell 3 kan utläsas att volymen löv uppskattas på ett likartat sätt hos bolag 1 

och 2 genom tidigare rapporter och inventeringar samt okulär uppskattning i 

fält. Skillnaden mellan bolag 1 och 2 är att bolag 1 i vissa fall använder 

relaskop. På frågan om hur volymen löv mäts svarar person A i bolag 1 att 

”Gallringsuppföljningen. Provytor läggs och kontrolleras i hur mycket stammar 

som finns kvar. Har man plockat ut för mycket löv blir det underkänt”. I bolag 2 

svarar person A att man ”Utgår från det som vi har på papper. Det som räknas 

in måste finnas på hygget”. I bolag 3 mäts inte volymen löv korrekt. 

Högstubbarna räknas hos alla bolag för hand. Inventeringen sker i fält och 

stubbarna räknas fortlöpande när inventeraren går igenom området. Vid 

intervjuerna framkom också att bolag 2 använder sina maskiner för att lättare 

komma identifiera högstubbarnas position och på så sätt underlätta för 

inventeraren. Person B förklarar även att ”Maskinerna är rustade med rutnät 

som ser till att man ställer tillräckligt med stubbar från första början”. 

Naturvärdesträden följs upp på samma sätt hos de tre bolagen. 

Naturvärdesträden identifieras okulärt efter avverkning. Person B i bolag 1 

Volym löv Via revisor Via 

maskinlag 

och sedan 

extern 

revisor 

Ingen uppföljning 

på volym löv 

Högstubbar per 

ha 

Via revisor Via 

maskinlag 

och sedan 

extern 

revisor 

Via extern konsult 

Naturvärdesträd 

per ha 

Via revisor Via 

maskinlag 

och sedan 

extern 

revisor 

Via extern konsult 

Vindfällen Via revisor Via extern 

revisor  

Via extern konsult  

Hänsynsytor Via revisor Via 

maskinlag 

Via extern konsult 
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förklarade även att det är viktigt att gå igenom potentiella naturvärdesträd efter 

avverkning så att inte något har missats.  

Vindfällen mäts i samband med att de uppkommer och hur mycket som ska 

sparas räknas då ut. Vindfällena mäts via uppskattning i fält. Person B i bolag 2 

förklarar att ”Om vindfällen finns så ska man som exempel lämna 2 av 10 träd”. 

Hänsynsytorna bedöms i fält genom att okulärt bedöma arealen. I 

instruktionerna för bolag 1 tittar man bland annat på stubbar inom arealen för att 

komma göra en slutlig bedömning av ytan. Person B i bolag 2 förklarade att de 

använder GPS-teknik för en mer exakt mätning av ytorna och sedan föra in 

dessa i de digitala kartorna. 

 

Tabell 3. Mätning av de olika parametrarna vid uppföljning. 

  

Bolag 1  2   3 

Volym löv Skattas 

okulärt i 

vissa fall 

med 

relaskop. 

Skattas 

med 

rapporter 

och 

okulärt.   

Mäter inte volymen 

löv korrekt 

Högstubbar 

per ha 

Räknas 

för hand   

Räknas 

för hand  

Räknas för hand  

Naturvärdesträd 

per ha 

Identifiering 

efter 

avverkning.   

Identifiering 

efter 

avverkning. 

Identifiering efter 

avverkning. 

Vindfällen Mäts och 

räknas ut vid 

uppkomst 

Mäts och 

räknas ut vid 

uppkomst 

Mäts och räknas ut vid 

uppkomst  
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Hänsynsytor Bedömning i 

fält m.h.a. 

stubbar.  

Bedömning i 

fält.  

Bedömning i fält   

 

3.4 Uppföljningsresultat 

Resultatet av de olika parametrarna sammanvägs för att göra en bedömning om 

området är godkänt eller inte. Denna bedömning och sammanvägning görs på 

olika sätt hos de tre bolagen (tabell 4). 

Tabell 4. Typ av bedömning av undersökta objekt för bolagen. 

 

Bolag Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 

Bedömning Stegvis 

bedömning 

Stegvis 

bedömning 

Underkänt/Godkänt 

 

Betygssättningen i bolag 1 och bolag 2 görs genom att först betygssätta olika 

parametrar och sedan slå samman dessa till ett helhetsbetyg för området. För 

bolag 3 gäller att 90 % av ett områdes areal inte får vara skadad för att det ska 

bli bedömt som godkänt. Bolag 3 tillåter maximalt en avvikelse per område för 

att det ska bli godkänt. Områdesbedömningen för bolag 1 och bolag 3 återfinns i 

Bilaga 2.  

Bolag 1 och 2 har bedömningar som sker stegvis. Enligt instruktionerna för t.ex. 

naturvårdsträd så ser betygsbedömningen ut enligt tabell 5 och 6. För bolag 1 

finns fyra nivåer; två för godkänt och två för underkänt. Bolag 2 gör 

bedömningen i tre nivåer. Identifieringen av naturvårdsträd enligt 

inventeringsinstruktionerna skiljer sig lite för bolagen. Dessa instruktioner 

återfinns i Bilaga 1.  
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Tabell 5. Bedömning av kriteriet naturvärdesträd för bolag 1. 

 

Bedömningsgrad Innebörd 

4 (Godkänt) (Mycket bra) Samtliga naturvärdesträd av alla 

kategorier är lämnade 

3 (Godkänt) (Bra) Alla naturvärdesträd sparade med 

undantag av enstaka 

naturvärdesträd som riskerar att 

skada byggnader, människor eller 

stoppa framkomlighet. Alternativt 

har avverkning gjorts för att gynna 

dimensionstillväxt eller överlevnad 

av naturvärdesträd som hotas av 

igenväxning. 

2 (Underkänt) (Brist) Naturvärdesträd avverkade i strid 

mot standardkraven.  

1 (Underkänt) (Dåligt) De flesta av naturvårdsträden är 

avverkade. 

 

Tabell 6. Bedömning av kriteriet naturvärdesträd för bolag 2.  

 

Bedömningsgrad Innebörd 

1 Nästan samtliga av det bedömda 

antalet naturvärdesträd finns kvar efter 

avverkning. 

2 Mer än hälften av det bedömda antalet 

naturvärdesträd finns kvar efter 

avverkning. 

3 Övriga fall. 
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Figur 3. Godkända/inte godkända avverkningar för bolagen. 

Resultatet för antalet uppföljda avverkningar 2015 kan ses i figur 3. Ur figuren 

går det att avläsa att bolag 1 och 2 hade 92 respektive 94 procent godkända 

avverkningar. Bolag 3 hade 79,5 procent godkända avverkningar under 2015.  

 

Antalet områden som följdes upp var 83 stycken för bolag 3, 166 för bolag 1 

och 300 för bolag 2. Detta leder till att antalet godkända områden för 2015 var: 

Bolag 1: 166x0,92= 153 med 13 icke godkända 

Bolag 2: 300x0,94=282 med 18 icke godkända 

Bolag 3: 83x0,795= 66 godkända med 17 icke godkända 
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3.5 Utmaningarna i metodiken 

När intervjuerna hölls så ställdes frågan om vad skogsbolagen ser för 

utmaningar med uppföljningsarbetet. 

Figur 4 visar nyckelfaktorer för vad bolag 1 ser för utmaningar.  

 

Figur 4. Nyckelfaktorer för bolag 1:s utmaningar. 

Skogsbolaget vill förhindra att fel uppstår i uppföljningskedjan, rätta till fel 

samt förhindra att fel händer igen.  ”Utifrån min plats i kedjan så är det att 

kunna följa upp där det har blivit fel och få in de på banan. Att säkerställa detta 

och sen fortsätta tills det blir rätt och att det inte upprepas” – Person A bolag 1.  

Revisorernas betygsättning är en annan punkt som tas upp och informanten 

menar att revisorerna kan bli försiktiga med vilket betyg som sätts på ett 

område. Detta då man vet att ett lågt betyg kan fälla ett annars mycket bra 

område. ”När revisorn vet att den sätter ett delbetyg som misslyckats på trakten 

då kan det dra ner hela betyget fast revisorn tycker att man lyckats ganska bra. 

Kan bli att man är försiktig med att sätta betyg. För snäll på vissa punkter om 

det står och väger leder detta till en risk. Det kan ge ett missvisande resultat, 

vilket är en utmaning.” – Person B bolag 1 

 

Bolag 1

Rätta till fel och 
förhindra att det 

händer igen

Att hålla revisorer, 
virkesinköpare m.m 

kalibrerade

Betygsättningen i och 
med uppföljningen



17 

 

 

Figur 5. Nyckelfaktorer för bolag 2:s utmaningar. 

Enligt bolag 2 finns en utmaning i att få ett större mer heltäckande spektra över 

hela skogsinnehavet, men att detta jobb är mycket tidskrävande. Bolaget strävar 

efter att kunna täcka in flera områden, och även områden som rör plantering och 

markberedning. ”Kontroll på plantering kan bli nästa utmaning” – Person A 

bolag 2 

”Extra uppföljning på markberedning för att ha koll” – Person B bolag 2 

Bolag 2 ser också en utmaning i att snabbt upptäcka problem och sedan kunna 

rätta till dem på ett så smidigt sätt som möjligt.  

 

Figur 6. Nyckelfaktorer för bolag 3:s utmaningar. 

Bolag 2

Bredda uppföljningen, 
täcka in fler områden

Rätta till problem Tidskrävande

Bolag 3

Uppföljningen på 
volym löv

Lokala uppföljningar
Eventuella fel ska 

rättas till
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Bolag 3 vill ha en korrekt och rättvis bedömning på volymen löv, i nuläget 

håller inte den uppföljning som bedrivs. Bolaget vill också använda sig mer 

utav lokala uppföljningar för att underlätta arbetet. ”Så kanske man inte behöver 

göra den stora kontrollen” – Person B bolag 3.  

Förutom de nyckelfaktorer som nämns framkom också att snitsling är en 

utmaning, detta beskrivs av person A. Att snitsla är en utmaning och främst 

enligt FSCs regler så att exempelvis maskinlaget förstår. ”Lätt på pappret men 

svårt i skogen” – Person A bolag 3. 

Man vill även inom bolag 3 att eventuella fel ska lokaliseras och sedan rättas till 

på ett bra och smidigt sätt.  

 

3.6  Hur anser du att uppföljningen fungerar i din organisation? 

 

Tabell 7. Sammanställning av hur bolagen anser att uppföljningen fungerar. 

Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 

”Fungerar bra” 

”Förbättra 

återkopplingen” 

 

”Fungerar bra” 

”Behålla sättet” 

”Praktiskt förhållning” 

”Smartare” 

 

I bolag 1 upplever båda informanterna att uppföljningen fungerar bra (tabell 7). 

Person A förklarar att ”Den fungerar bra men ett frågetecken är på hur man 

gör med resultatet på uppföljningen, men det är nog där de som sitter ovanför 

mig har bättre koll på. Revisorn fungerar klockrent och bra, sen vad som görs 

därefter är ett frågetecken?”. Person B menar att själva återkopplingen är fokus 

för bolaget genom att ”Återkopplingen kanske kan bli ännu bättre. Kommer titta 

närmare och göra undersökningar om detta. Är mottagarna nöjda eller vill dom 

ha de på ett annat sätt”.  I bolag 1 har man en bred och djup uppföljning och 

man reagerar utefter det resultat som erhålls vid bokslut. Utbildning, 

förtydligande eller kalibrering av personal är exempel på sådana reaktioner.  

Framtidsaspekten inom bolag 1 är god och person B beskriver att det vore 

intressant att följa upp områdena efter 10 år. Detta för att kunna se om ett bra 

jobb gjordes från första början. Samma person förklarar också att det är viktigt 

att återkopplingen utvecklas om möjlighet finns.  
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Uppföljningsarbetet fungerar väldigt bra enligt informanterna i bolag 2. Man har 

ett tillförlitligt material som är grundligt framtaget. Att inte bryta av på takten är 

något som båda understryker och person B säger att det är viktig för bolaget 

genom att ”Det gäller att vi behåller sättet”. Samma person förklarar att om 

man följer de regler som finns och samtidigt tar till sig nya regler som 

uppkommer så är det en nyckel till att lyckas med sitt uppföljningsarbete.  

I bolag 3 ansåg person A att uppföljningen fungerar bra. Samma person 

uttrycker dock att man ”Måste förhålla sig till de praktiskt för att det ska bli 

bra. Vi har inte så jättemycket certifierade fastigheter.” Person B menade att de 

måste göra uppföljningsprocessen smidigare och smartare materialet i nuläget är 

för stort och det tar för mycket tid. ”Kan göras smartare på plats med egen 

kontroll och i samband med att man gör jobbet. Så man inte behöver 

mastodontundersökning som vi gör.” – Person B företag 3. 

 

3.7 Koppling inventeringsresultat och tillvägagångssätt 

Resultatet visar att det finns olikheter mellan bolagen både vad gäller 

uppföljningsmetodik och uppföljningsresultat. Vad gäller resultatet ligger två av 

bolagen förhållandevis nära varandra med 94 respektive 92 procentenheter. 

Skillnaden visar sig i bolag 3 som ligger på 79,5 procent godkända 

avverkningar.   

Denna skillnad på 14,5 procentenheter är ganska markant. Vad beror då bolag 

3:s lägre procent godkända avverkningar på? En förklaring kan vara skillnader i 

uppföljningsmetodik. Skillnaden visar sig i hur man mäter volymen löv där 

bolag 3 skiljer sig från de andra två. Bolag 3 har också en annorlunda 

sammanvägd bedömning för huruvida området är godkänt eller inte jämfört med 

de andra två bolagen. Avsaknaden av en stegvis bedömningsskala samt att man 

måste förhålla sig till 90 % godkänd areal gör att det kan bli mer hänsyn för 

bolag 3.  

För bolag 1 och 2 är skillnaden två procent i antalet godkända avverkningar. 

Anledningen till att bolag 2 ligger strax över bolag 1 kan vara på grund av att 

man använder maskinlaget samt att man har ett slumpmässigt urval. Detta gör 

bolag 2:s inventering mindre tidskrävande och mer omfattande i den 

utsträckningen att man får in objekt i sina digitala kartor. Detta kan vara 

anledningen till varför bolag 2 har två procent fler godkända avverkningar än 

vad bolag 1 har.  

 

 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Resultatdiskussion 
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Den här studien har undersökt hur uppföljningsarbetet går till hos tre FSC-

certifierade skogsbolag med avseende på naturhänsyn vid slutavverkningar, 

samt hur resultatet av uppföljningen ser ut. 

4.1.1 Urval 

 

Sett till urvalen i tabell 1 så är skillnaden dels storleksmässigt (antal uppföljda 

objekt) och vilken urvalsmetod som används. Skillnaden kan återspeglas i 

helhetsresultatet då områdena som valts ut kanske blir olika representativa 

beroende på vilken metod bolagen har. Ett systematiskt urval kan ge bättre 

säkerhet i uttagna objekt (Esaiasson m.fl. 2012). En viktig sak som underströks 

av bolag 1 person B är att man försöker ge så snabb feedback som möjligt, 

vilket om man ser till antalet områden som inventeras blir svårt med många 

områden. En möjlighet är att man går ihop och har ett gemensamt system där 

man gör likadant och tar ut lika stor andel områden. Detta så att det inte blir 

några tvivel om metodiken och skillnader i resultat beroende på hur områden tas 

fram.  

4.1.2 Uppföljningens genomförande 

 

Gemensamt för bolagen är att man använder sig av en oberoende inventerare 

eller maskinlag för att undersöka utvalda områden. Bolaget som använder 

maskinlaget får en liten extra fördel då man kan använda kartor i maskinerna 

och föra in speciella objekt, vilket underlättar för den externa revisorn som man 

använder sig av. Att använda maskinlag blir dock svårt om man inte har ett eget 

maskinlag som utför åtgärder.  

4.1.3 Mätning av naturhänsynen 

 

I tabell 3 återfinns en skillnad i att bolag 3 inte mäter kriteriet volym löv 

korrekt. Detta torde detta leda till att många områden blir underkända då det 

enligt Bilaga 2 får finnas max en avvikelse. Om kriteriet volymen löv avviker 

finns då inte rum för fler avvikelser. Mätningen av volymen löv återfinns alltså 

inte i bolags 3:s redovisning av 2015 års inventeringsresultat. Avvikelsen skulle 

också kunna bero på sämre hänsyn eller hårdare helhetsbedömning av objekten. 

Denna del är inte bara viktig resultatmässigt, men också av betydelse ur ett 

miljöperspektiv, att man uppnår den volym löv som är viktig för 

artsammansättningen och de naturvärden som är kopplade till lövträd (Arnesson 

m.fl. 2005; Sveriges lantbruksuniversitet 2014). Denna del skulle kunna justeras 

av bolag 3 genom att t.ex. använda samma metodik som bolag 1 och 2 använder 

i sin uppföljning. 

4.1.4 Uppföljningsresultat 

 

Resultatet för bolag 1 och 2 (figur 3) är en högre andel godkända 

slutavverkningar jämfört med bolag 3. Om man jämför resultatet med snittet i 
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Sverige 2014, som var 79 % godkända avverkningar, så ligger alla tre bolagen 

2015 över detta medelsnitt. Bolag 1 och 2 ligger högt över snittet medan bolag 3 

ligger 0,5 procent över snittet. 

Bedömningen av objekten skiljer sig mellan bolagen enligt tabell 4. En stegvis 

bedömning som bolag 1 och 2 har gör arbetet med exempelvis naturvårdträd 

tydligare då man följer stegen i bedömningsmallen. Exemplet i tabell 5 och 6 

visar att bedömningen för bolag 1 och 2 skiljer sig något för kategorin 

naturvärdesträd. Bolag 1 har fyra steg med tydliga gränser medan bolag 2 har 

tre steg med inte fullt så tydliga gränser. Bolag 3 har endast underkänt och 

godkänt att förhålla sig till, vilket kan göra en bedömning av ett område mer 

otydligt. Bolag 1 förklarade också att bedömningen som görs kan vara försiktig 

vilket gör det hela mer invecklat. Som i ovanstående förslag om att ha samma 

urvalsmetod för bolagen kan även bedömningarna göras mer likartade, vilket 

kan leda till att resultatet blir mer jämförbart mellan bolagen.  

4.1.5 Utmaningarna och hur uppföljningen fungerar 

 

Bolagens medarbetare hade både samma och olika syn på vilka utmaningar som 

finns. Enligt figur 4,5 och 6 vill alla att problem eller eventuella fel ska rättas 

till. Bolag 1 ser bland annat revisorernas betygsättning som en utmaning. Där av 

vore det bättre om alla bolagen har samma betygsättningssystem för en rättvis 

jämförelse. Ur figurerna kan också utläsas att bolag 2 verkar ha fler idéer kring 

uppföljning i framtiden. Detta baseras på svaren att de vill täcka in fler områden 

bland annat med uppföljning av markberedning och plantering. Bolag 3 ser 

uppföljningen av volymen löv som en del i sin utmaning.  Att de flesta 

medarbetarna är nöjda och tycker att uppföljningen fungerar bra är viktigt för att 

känna en slags stolthet till det man arbetar med, vilket skapar en bra stämning 

och samhörighet i bolagen (Önnevik 2010). Generellt sett så är bolagens syn på 

utmaningar rimlig om man ser till vilka svar som erhållits.  

4.1.6 Miljöaspekt 

 

När man ser till hur viktig naturhänsynen är för miljön och den biologiska 

mångfalden exempelvis högstubbarna som är viktiga för insekter och andra arter 

(Fridman & Walheim, 1997) så kan man få en förståelse för hur viktig den är 

generellt för växt och djurlivet. Arbetet med naturhänsyn är av stor vikt för 

många arter som är knutna till att denna hänsyn tas och att vissa objekt skapas 

eller lämnas kvar. Sköts inte naturvårdsarbetet och hänsynen blir sämre så kan 

det bli konsekvenser för både miljö och biologisk mångfald. Hur uppföljningen 

av naturvård genomförs i praktiken spelar en viktig roll, och har  betydelse för 

tillförlitligheten i insamlade uppgifter om tagen hänsyn. 
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4.2 Metoddiskussion 

Dokumenten som har studerats är valida i det avseendet att de är primärkällor 

d.v.s. att de inte är andrahandsinformation (Umeå universitetsbibliotek 2015). 

Personerna som har intervjuats ses också som primärkällor.  

Resultatet av studien kunde ha blivit mer rättvisande om fler av de kriterier som 

FSC fastslagit vid avverkning studerats. Studien skulle ha kunnat ha en helt 

kvantitativ inriktning genom att istället för samtalsintervju använda enkät. Detta 

hade medfört att ett större urval hade varit möjligt med fler respondentsvar i 

resultatdelen. Men med enkät hade risken funnits för en liten svarsfrekvens eller 

att frågor misstolkats. 

Resultatet för de tre bolagen gäller endast för ett år (2015). Eventuellt kan 

resultaten se annorlunda ut för andra år, d.v.s. resultatet för 2014 eller 2013 kan 

ha varit mer jämnt eller ojämnt. Kvaliteten på använda dokument och statistik 

kan också ha granskats närmare för ökad tillförlitlighet.  

Att intervjua fler anställda samt att rikta studien till fler företag skulle ha kunnat 

leda till ett mer representativt resultat. Antalet företag som inkluderats är för 

litet för att kunna generalisera resultatet. 

 

4.3 Fortsatta studier 

Genom studien har det uppkommit förslag till ytterligare studier. Exempelvis 

kan en djupare studie göras utifrån dem som utför arbetet i praktiken, ett 

fältarbete inriktat på det praktiska arbetet. En studie likande denna kan göras 

med fler bolag och fler respondenter inom bolagen. En jämförelse av 

certifierade och icke-certifierade bolags naturvårduppföljning är en annan typ av 

studie som kan ge en fingervisning om nivån på FSC:s krav. Ytterligare en 

studie kan vara att man jämför svenska bolag med utländska och ser vilka 

skillnader och likheter som finns med avseende på naturvård och dess 

uppföljning. Exempelvis hur skyddar länder med mer känslig fauna sina 

naturvärden i förhållande till deras skogsbruk. Resultatet av en sådan studie kan 

kanske leda till nya idéer för hur man kan utveckla hela uppföljningsprocessen. 

 

4.4 Slutsatser 

Resultatet visar att skillnaden mellan ett av bolagen och de andra är väsentlig, 

då det skiljer 14,5 procentenheter i godkända avverkningar. 

Uppföljningsprocessen för de tre bolagen har beskrivits och i samband med 

uppföljningen kan man urskilja olikheter så som att bolaget med lägre procent 

godkända avverkningar inte mäter volymen löv på ett korrekt sätt. Andra 

skillnader är exempelvis slutbedömningen och antal objekt som följs upp. Men 

likheter fanns också, främst i vad och hur olika delar av FSC:s kriterier mäts. 

Utmaningarna som understryks är hur problem och fel kan rättas till och att 
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revisorerna gör en rättvis bedömning. Att det finns skillnader mellan bolagen 

kan innebära att det finns ett samband mellan andelen godkända 

slutavverkningar och den uppföljningsmetodik som bolagen använder sig av.  
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BILAGA 1- definition av naturvärdesträd 
 

BOLAG 1 

 

Definition 

 Avvikande grova, gamla eller senvuxna träd 

 Boträd med risbon, hålträd eller grova träd med vid och grovgrenig/platt krona 

 Träd med tickor eller stora rötkvistar som är eller inom kort tid kan bli ihåliga 

 Grov hassel, grova aspar, och alar i barrdominerade bestånd om de inte 

förekommer rikligt. 

 Trädformig sälg, rönn, oxel, lönn, lind, hägg fågelbär, alm och hagtorn om de inte 

förekommer rikligt.  Träd med påtagliga, öppna brandlyror och träd med tydliga 

äldre kulturspår. 

 

 

Nivåkrav hos bolag 1 

 Vid skogliga åtgärdar ska alla naturvärdesträd sparas. (Undantag från att spara 

naturvärdesträd medges vid vägbyggnad och vid risk för skador på människor och 

byggnader samt för träd i närheten av elledningar. Träden får fällas men skall 

lämnas kvar i beståndet. Undantag kan också gälla vid riklig förekomst enligt 

definition ovan) 

 Vindfällda naturvärdesträd ska inte upparbetas såvida de inte utgör hot mot 

byggnader, människor eller stoppar framkomlighet på vägar och stigar. 

 Alla i beståndet ingående arter av lövträd ska finnas kvar efter åtgärd  Bärande 

träd och buskar samt buskar begärliga för vilt lämnas kvar. 

 

 

 

BOLAG 2 

 

Definition 

- äldre vindfällen, högstubbar och torrakor, 

- äldre träd invid myrstackar, stenmurar, hägnader, ägogränser och i rösen, 

- bärande träd och vårdträd, samt träd som tidigare hamlats liksom äldre vidkroniga 

träd i igenvuxna kulturmarker, 

- träd med spår av äldre kultur, t.ex. träd med ristningar 

- äldre lövträd i barrskog såsom ek, bok, sälg, asp och vårtbjörk, 

- hassel och lind, 

- ovanliga träd och buskar, t.ex. idegran, lundalm, vresalm, getapel, tibast och 

trädformig hagtorn, 

- genetiskt märkliga träd, t.ex. ormgran och flikbladig björk, 
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- växtgeografiskt märkliga förekomster eller utposter av träd. 

 

 

BOLAG  3 

 

Definition 

 

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”. 
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BILAGA 2 - Betygsättning för områden i bolag 1 och 3 
 

Huvudbetygen sammanställs under rubriken ”traktbedömning längst ner på baksidan 

av blanketten. Betygen sätts i bolag 1 enligt följande tabell: 

 

Betyg Innebär Omdöme Nivåkrav 

4 Godkänt Mycket bra Alla 

huvudfunktioner 

godkända 

3 Godkänt Bra 1-2 funktioner 

kan vara 

underkända, 

dock inga 

skuggade 

2 Underkänt Brist 3-4 funktioner 

underkända 

eller någon av 

de skuggade 

1 Underkänt Dåligt Minst 5 

funktioner 

underkända 

varav minst 

 

en av de 

skuggade 

funktionerna 

underkänd 

 

 

Bolag 3  

 

För att en trakt skall klara målet får det finnas max en avvikelse för hela trakten. 

Undantag görs för avvikelser som leder till betydande skador. I dessa fall klarar 

trakten ej målet. För 2015 års inventering gäller följande: 

 Hänsynskrävande biotoper som undantas eller kräver skötsel. 

 Fornminnen eller värdefulla kulturmiljöer som finns i skiss/ traktdirektiv eller 

hyggesanmälan. Här medräknas även skador på tydliga forn- eller kulturminnen som 

borde ha uppmärksammats trots att de inte fanns med i direktiv eller anmälan, om 

objektet täckts över av hyggesrester eller om man vid skörden underlåtit att skörda 

träd som riskerar skada objektet. 

 Naturvärdesträd – klara fall som grova sälgar, aspar, eller andra klart avvikande 

barr- eller lövträd. 

 Framtidsträd – om antalet framtidsträd understiger sju träd per hektar. 
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 Skador på mark och vatten (Allvarliga körskador¹ som kan vara vattenrelaterade, 

knutna till natur/kultur och upplevelse). Övriga markskador leder ej ensamt till att 

trakten fälls. 
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