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Finlands skogar har utnyttjats ytterst effektivt. Det finländska skogsbruket är också 
orsaken till att hundratals arter och tiotals naturtyper är utrotningshotade. Den allt 
massivare skogsavverkningen är en ytterst stor utmaning med tanke på hur skogarna 
ska behandlas för att förbättra tillståndet för den biologiska mångfalden. 

Det har gjorts och görs fortfarande olika rekommendationer, direktiv och standarder 
för att förbättra hållbarheten i skogsbruket. För närvarande pågår utvecklandet av 
en FSC-standard för ansvarsfullt skogsbruk. Av den anledningen bad vi forstmästa-
ren Petri Keto-Tokoi att självständigt göra en litteraturöversiktsstandard utgående 
från forskningsrön som ansluter sig till vissa miljökriterier. Översikten är gjord vid 
månadsskiftet februari/mars 2017, och kompletterad i december 2017. Förutom att 
lägga fram direkta resultat av den vetenskapliga forskningen har Keto-Tokoi som 
en syntes av dessa dragit slutsatser och gjort upp utvecklingsrekommendationer för 
skogsvården. Dessa motsvarar inte nödvändigtvis WWF Finlands ståndpunkt. Jag 
tror att den här litteraturöversikten och de slutsatser han dragit utgående från den, 
ger en stabil och objektiv grund för att utveckla en ansvarsfull skogsvård i Finland. 

Vi hoppas att översikten så vittgående som möjligt ska stöda de processer som främjar 
ett ekologiskt hållbart skogsbruk. Dessa forskningsresultat kan utnyttjas överallt då 
vi utvecklar skogsvården i en riktning som bättre tar hänsyn till naturens mångfald. 

I sin översikt har Petri Keto-Tokoi gått igenom en enorm mängd forskningsprojekt, 
och jag själv tilltalas av att den är så tydlig med hur man bör utnyttja forskningsrön 
då man överväger kriterier för en genuint hållbar skogsvård, och genomför den i 
praktiken. 

Förutom till Petri går mitt varma tack också till WWF Finlands redaktion, för ett 
gott arbete. Dessutom tackar jag Pekka Punttila på Finlands miljöcentral och Henrik 
Lindberg på Hämeen ammattikorkeakoulu för värdefulla kommentarer och tilläggs-
uppgifter. 

Jag hoppas att den här rapporten ska hjälpa de många experter och organisationer 
som på allvar vill utveckla det finländska skogsbruket i en hållbarare riktning, och 
därmed trygga skogens mångfald och vända den oroväckande utvecklingen där allt 
fler arter är utrotningshotade.

Jari Luukkonen 
naturskyddschef
WWF Finland

FÖRORD
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Nordisk forskning och expertbedömning visar att följande naturvårdsåtgärder i skogs-
vården är ekologiskt effektiva. Det man undersökte var deras inverkan på naturens 
mångfald och på vattendragen, men inte hur åtgärderna inverkade på klimatet.

Skyddszoner för vattendrag

Att lämna en cirka 30 meter bred trädbevuxen, helst helt orörd skyddszon längs vat-
tendrag och småvatten är en ekologiskt välmotiverad lösning. Hur breda zonerna be-
höver vara beror på lokala naturvärden och förhållanden, mer än på olika typer av 
vattendrag. Vid avgränsningen ska beaktas såväl skogens skyddseffekt som strandsko-
gens naturvärden. Också runt kärr som ska bevaras är skyddszoner på cirka 30 meter 
ekologiskt välmotiverade. 

Död ved

Att spara döda träd är det mest kostnadseffektiva sättet att öka mängden död ved. 
En välmotiverad ekologisk ambition är att försöka spara all död ved som uppstår i 
en ekonomiskog. En god praxis är att lämna kvar alla sådana grova döda träd som 
inte måste avlägsnas enligt skogslagen, och som inte förorsakar fara, eller stänger av 
förbindelseleder. 

Om man däremot studerar hur det vore att spara ett bestämt minsta antal, måste 
man ställa som krav att de sparade träden har en minimidiameter på 20 cm. De grova 
rötskadade stammarna har minskat mest, och de har den största betydelsen för de 
utrotningshotade arterna. 

På områden med viktiga naturvärden (10–30 % av arealen) bör det vara ett krav, att 
det i den ekonomiskog som omger skyddsobjektet finns minst 20 m³ död ved per 
hektar. 

Naturvårdsträd

En bred internationell forskargrupp har som expertuppskattning fört fram att mini-
mimängden naturvårdsträd bör vara 5–10 % av trädbeståndets volym eller areal. Kra-
vet på en minimidiameter på 20 cm är ekologiskt välmotiverat också i norra Finland. 

Som praxis vid ansvarsfull skogsvård bör man lämna ett större bestånd av natur-
vårdsträd runt områden med viktiga naturvärden. Att spara naturvårdsträd och träd-
grupper bör vara en förutsättning också vid gallringsavverkning och kalhyggesfritt 
skogsbruk, och deras underväxt ska inte gallras eller röjas. 

Skyddande av naturtyperna 

Behovet av att återställa och utöva en aktiv naturvård lyfts ganska lite fram i nuvarande 
skogsvårdsrekommendationer och standarder, en aspekt som det finns skäl att bättre 
ta i beaktande. Det är motiverat att för skogsägarna rekommendera de här åtgärderna 
som en del av att främja ett ansvarsfullt skogsbruk. 

SAMMANFATTNING
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Att spara de objekt som skyddas enligt skogslagen och naturvårdslagen är inte till-
räckligt för att trygga naturtyperna. Förteckningen i FSC-standarden över de objekt 
som alltid ska sparas, fungerar som en utgångspunkt för ansvarsfull skogsvård, dess-
utom finns det skäl att beakta också följande naturtyper: trädklädda dyner, lavmoar, 
skogar på ultrabasisk mark, kalkberg, serpentinberg, skogar på kalkhaltig mark, has-
selbuskage, områden som har brunnit och övriga unga störda skogar med mycket 
död ved. Och dessutom naturtyper som skyddats efter restaurering. Beträffande 
solbelysta sluttningar i åsskogar skogsängar, hagmarker och övergångszoner mel-
lan åker och skog, är det motiverat att förutsätta åtgärder som ökar öppenheten och 
tillgången till sol och som gynnar ängsfläckar. 

Uttag av energived 

Det är ekologiskt motiverat att på beståndsnivå lämna kvar cirka 30 % grot och stub-
bar. Men ännu viktigare är det hur mycket grot och stubbar som tas ut på landskaps-
nivå. Enligt en svensk analys kan man hållbart, utan att riskera miljömålen, ta ut grot 
på 40 % och stubbar på 20 % av en kalavverkningsyta. Här undersökte man inverkan 
på naturens mångfald samt på jordmånen och vattendragen, medan inverkan på kli-
matet lämnades utanför. 

Vid uttag av energived ska man inte ta grot och stubbar av lövträd och inte heller 
döda träd, som man dessutom ska undvika att skada vid avverkningen. Efter en en-
ergivedsröjning ska det finnas lika många trädslag kvar i skogen som före gallringen. 

Gödsling

Vid markspridning är vattenskyddet godtagbart om tillräckligt breda skyddszoner 
lämnas längs stränderna till alla vattendrag och småvatten. Det är skäl att lämna 
skyddszoner också runt naturskyddsområden, kärr och värdefulla naturobjekt. Vid 
spridning från luften kan det behövas en skyddszon på 50 meter vid vattendrag. 

På torvmarker bör det vara tillåtet att använda endast sådan gödsel som innehåller 
fosfor i svårlöslig form. Övergödningsbelastningen i vattendrag på grund av gödsling 
med aska har varit liten. 

Markberedning 

För att spara död ved finns det anledning att sätta upp ett högsta gränsvärde för hur 
mycket död ved som får krossas och begravas i marken vid avverkning och markbe-
redning. 

På momark har man i stort sett bra kontroll över inverkan på vattendragen, om man 
lämnar en minst 30 meter bred trädbevuxen skyddszon, och följer Tapios och Metsä-
tehos rekommendationer. De största riskerna för skador på vattendrag uppstår i an-
slutning till dikningshögläggning och dikesrensning på torvmark och marker med 
finfördelad mineraljord. Det är skäl att ta reda på vilka platser som vid markbered-
ning och dikning är riskobjekt med tanke på vattenskyddet. För att främja bevarande 
och restaurering av hotade torvmarkstyper och samtidigt minska belastningen på 
vattendragen och koldioxidutsläppen i atmosfären, bör kalhyggesfritt skogsbruk be-
drivas på riskobjekt.
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Hyggesbränning

Hyggesbränning är ekologiskt värdefullt och certifieringen kan vara ett medel att 
främja metoden. Enligt Sveriges FSC-standard är det årliga kravet 5 % av slutavverk-
ningsarealen, vilket skulle vara motiverat också i Finland. På det hyggesbrända om-
rådet bör 10–20 % av beståndet lämnas, för att trygga ett större sammanhängande 
område av död ved. En ökning av antalet naturvårdsträd ökar hyggesbränningens 
ekologiska verkan. 

Praxis inom naturvården bör utvecklas så att den leder mot att i första hand bränna 
hela slutavverkningsytor, att lämna fler naturvårdsträd på hyggesbränningsytan, 
samt att utföra restaureringsbränning på sådana skyddsområden där det syns en 
historia av skogsbruksåtgärder. På så sätt skulle mångfalden gagnas och bli mångsi-
digare, än genom att endast bränna grupper av naturvårdsträd. 

Regional ekologisk planering effektiverar den ekologiska inverkan som flera av de 
ovan nämnda åtgärderna har, genom att förbättra deras inriktning. 
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Skogsnaturens tillstånd har kraftigt försvagats som en följd av skogsvårds- och för-
nyelseåtgärder. Av de skogslevande arterna i Finland är 833 utrotningshotade och  
754 arter befinner sig på gränsen till utrotningshotade och har klassificerats som 
nära hotade arter. Totalt 88 skogslevande arter har redan försvunnit från Finland.  
Av skogsnaturtyperna är 76 % klassificerade som utrotningshotade och det motsva-
rar nästan hälften av Finlands skogsareal. Av skogarna på skogsmark är 94 % i skogs-
bruksanvändning, därför är de skötselmetoder som används i ekonomiskogarna av 
avgörande betydelse för att trygga mångfalden i de finländska skogarna. 

Under flera decennier har man försökt fästa uppmärksamhet vid naturvården i ekono-
miskogarna, men det har haft en ganska obetydlig inverkan på tryggandet av naturens 
mångfald. Volymen och kvaliteten på många naturvårdsåtgärder har rent av minskat, 
till exempel mängden naturvårdsträd och död ved har gått ned. Hyggesbränningen har 
minskat drastiskt, skyddszonerna längs vattendrag har visat sig vara otillräckliga, det 
finns stora brister i skyddet av viktiga naturtyper och inte heller ser man en minskning 
i hotet mot skogslevande arter. 

Att trygga en rik natur är enligt finländarnas åsikt det viktigaste att ta hänsyn till då 
skogliga beslut fattas. De forskningsrön som finns om naturens biologiska mångfald, 
har trots detta förbisetts i många av de processer där man utarbetar författningar och 
direktiv som rör användningen av skog. Det gäller i synnerhet anvisningar för den 
kvantitativa dimensioneringen av åtgärder. Naturvårdsåtgärderna går ofta kvalitativt i 
rätt riktning men är så knappt dimensionerade att deras ekologiska inverkan blir obe-
tydlig. I den här rapporten har vi gjort en syntes av vad som kan sägas om en tillräcklig 
dimensionering av åtgärderna, utgående från forskningsresultat. 

Att utveckla en miljömässigt ansvarsfull skötsel av ekonomiskogarna, och att främja 
naturvården vid skogsbruksåtgärder gagnar skogens mångfald och upprätthåller 
många ekosystemtjänster: vattendragen hålls rena, flera viltarter gagnas, skördarna 
av ätbara svampar och bär bibehålls och skogen fungerar som en kolsänka. Resilien-
sen i en skog med rik natur är bättre, det vill säga den är uthålligare och har mer 
motståndskraft mot skogsskador än en skog som strukturellt och artmässigt är ensi-
dig. Dessutom är det en tredjedel av skogsägarna som ser som sitt viktigaste mål med 
skogsbruket att bevara den biologiska mångfalden i naturen. 

Syftet med den här litteraturöversikten är att ta reda på vilka slutsatser som på ba-
sis av forskningsresultaten kan göras, för att uppnå miljömålen för ett ansvarsfullt 
skogsbruk, och vilka gränsvärden och dimensioneringar som har visat sig leda till en 
ekologisk nytta. Jag har granskat ett flertal rekommendationer i relation till den FSC-
standard som är i kraft i Finland, och som för närvarande har de strängaste miljökri-
terierna av de skogscertifieringsstandarder som används inom skogsbruket. Det jag 
granskade var uttryckligen inverkan på naturens mångfald och på vattendragen, däre-
mot inte åtgärdernas klimatpåverkan, med undantag av markberedning och gödsling. 

Litteraturöversikten koncentrerade sig speciellt på nordisk forskning och allra mest 
utnyttjades finländsk och svensk forskning. Dessutom användes också norsk, estnisk 
och en del nordamerikansk forskning. 

INLEDNING

panu.kunttu
Sticky Note
Tähän piste ja virkkeen tämä loppuosa poistetaan: ...och det motsvarar nästan hälften av Finlands skogsareal.
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GRANSKAT:

• Vad är tillräckligt, ränkat i meter, för de trädbevuxna skyddszonerna 
vid olika typer av vattendrag för att dels trygga livsbetingelserna  
för de organismer som lever i strandskogarna vid vattendragen,  
dels för att de utsköljda näringsämnena och sedimentpartiklarna  
ska bindas i dem? 

• En hurudan skyddszon behövs för att bevara kärrens särdrag  
(speciellt ett fuktigt mikroklimat), om man utför en kalavverkning?

SKYDDSZONER  
VID VATTENDRAG

Strandskogarna och hur de behandlas har en stor betydelse för vattenekosystemen, 
särskilt för småvatten och åar som har en lång strandlinje i förhållande till sin vat-
tenareal. Strandskogarna är betydelsefulla för mångfalden i skogsekosystemen eme-
dan deras eklologiska förhållanden, naturtyper och trädslagsblandning ofta klart av-
viker från den omgivande skogen. Naturförhållandena längs vattendragen varierar 
mycket vad gäller topografin och markens vattenhushållning, samt översvämningar 
och vegetation. 

Bild 1. En typisk, men ur ekologisk synvinkel nästan betydelselös, skyddszon bestående av en enda 
trädrad vid stranden av en sjö. Bilden är från Kimitoön.

©
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Genom att lämna skyddszoner längs stränderna minskar man den skada som skogs-
bruksåtgärder på land åsamkar vattendragen, och dessutom skyddas den mångfald 
som är typisk för stränder och strandskogar. 

I Finland är strandlinjen längs åar och bäckar 53 510 km, medan strandlinjen längs 
sjöar är 214 896 km. Uppskattningen är gjord utgående från geografisk dataanalys av 
kartor i skalan 1:50 000 och strandlinjen mot havet är inte medräknad. Om det vid 
alla insjöar och vattendrag lämnas en skyddszon på 10 meter blir den totala arealen 
av dem 322 000 ha. Det betyder 1,1 % av skogsarealen. På motsvarande sätt innebär 
en skyddszon på 20 meter 2,2 %, och om skyddszonerna är 30 meter 3,3 % av skogsa-
realen. Siffrorna är riktgivande men uppskattade något i underkant, eftersom alla de 
minsta bäckarna och rännilarna inte är inritade på kartorna. (Gundersen m.fl. 2010) 

Vid målsättning och dimensionering av skyddszoner finns det anledning att skilja mel-
lan två separata frågor:

1) strandskogens skyddande effekt på vattenekosystemet
2) skyddet av naturvärdena i strandskogens ekosystem

Hur viktiga de är i förhållande till varandra kan skilja sig mellan olika strandremsor. 
Till exempel kan vattendragets naturvärden vara höga trots att naturvärdena på stand-
zonen inte i nuläget är av nämndvärd betydelse, och tvärtom. 

På den första av de två frågorna är det lättare att utgående från forskningsrön defi-
niera rekommendationer i meter, än på den andra eftersom strändernas naturtyper, 
deras naturvärden och bredden på de figurer de bildar varierar mycket beroende på 
topografin, jordmånen, markens vatten- och näringshushållning och hur vattendragen 
svämmar över. 

1. HUR STRANDSKOGEN SKYDDAR VATTENEKOSYSTEMET

Strandskogen har på flera sätt betydelsefull ekologisk inverkan på vattendragen: 

• Den producerar förna för vattendragen. Förnan är en viktig näringskälla för bottenfau-
nan i strandvattnen. Speciellt stor betydelse har förnan i starkt skuggade småvatten vars 
egen grundproduktion är obetydlig. Strandskogens trädslag och förnan från dem inver-
kar också på strandskogens jordmån, och via den på avrinningsvattnets surhetsgrad. 
Förna från lövträd gör avrinningsvattnet mindre surt. 

•  Den producerar död ved för vattendragen. Död ved erbjuder skydd, livsmiljöer och ytor 
att fästa vid för vattenlevande organismer, och den har en särskilt stor betydelse i ström-
mande vatten, eftersom den ändrar flödesförhållandena och ger fåran en mer varierad 
struktur.

•  Trädrötterna stabiliserar strandbrinken och minskar erosionen i fåran. 
•  Den beskuggar vattendraget vilket inverkar på vattnets temperatur och därmed på syre-

halten vilket har störst betydelse på starkt beskuggade och kalla småvatten. Vid sjösträn-
der är det här ingen betydande faktor.

•  Den fångar upp näringsämnen och sedimentpartiklar.

Resultaten av det svenska forskningsprojektet SILVA

Fiskeriverket i Sverige har tagit fram forskningsdata till grund för dimensioneringen 
av skyddszoner inom skogsbruket. (SILVA-projektet 1995–2000) (Nyberg & Eriks-
son 2001). I projektet ingår en omfattande litteraturöversikt som grundar sig på  
600 referenser (Berquist 1999) till forskningsrön och direktiv för skyddszoner på 
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jord- och skogsbruksmarker i olika länder. I litteraturöversikten kom man till föl-
jande slutsatser:

• För att avrinningsförhållandena i vattenfåror och på stränder ska bevaras och erosionen 
minska, är det nödvändigt att lämna skyddszoner längs alla de vattendrag som är vat-
tenförande året om. I vissa fall bör man lämna skyddszoner också längs vattenfåror som 
tidvis torkar ut, och runt områden där grundvatten strömmar ut. Dessutom behöver kärr 
och våtmarker skydd vid källområden för avrinning.

•  Tre processer håller kvar näringsämnena i skyddszonen : sedimentmaterialet fångas upp 
mekaniskt i växtligheten, växtligheten tar upp och denitrifierar näringsämnena varvid 
bakterierna reducerar nitratjonerna i avrinningsvattnet till kvävgas. Denitrifikationen 
sker i kärr och våtmarker och för dessa processer är det viktigt att avrinningsvattnet stan-
nar tillräckligt länge i skyddszonen.

•  Skyddszoner ska vara minst 10 m breda för att de effektivt ska fånga upp sedimentpar-
tiklar och mer än 50 % av de näringsämnen som följer med avrinningsvattnet. En allmän 
rekommendation är att skyddszonen ska vara minst 15 m bred för att effektivt minska 
markanvändningens inverkan på vattenkvaliteten. En skyddszon där växligheten är fler-
skiktad (gräs, buskar och träd) fångar upp både sedimentmaterial och näringsämnen 
bättre än en skyddszon där det växer enbart gräs. 

•  Skyddszoner ska vara minst 15–30 m breda och de måste ha minst 60–80 % av beståndets 
ursprungliga krontäckning kvar, för att vattentemperaturen inte ska stiga efter avverk-
ningen. Speciellt viktig i det här avseendet är skyddszonen på vattendragets södra sida. 

•  Lövförna, kvistar och barr hamnar i vattnet från en ganska smal, 10–15 m bred strand-
skogsremsa. Lövförnan är värdefullare för bottenfaunan än barrförnan. Döda trädstam-
mar faller i vattnet från en strandzon som är ungefär 30 m bred. Allmänt taget bör 
skyddszonen vara 20 m bred för att mängden död ved i vattendraget ska förbli på samma 
nivå som före avverkningen. 

•  För att man ska kunna dimensionera skyddszonerna för olika förhållanden måste vat-
tendragen och strandzonerna beskrivas och klassificeras, problemområdena måste iden-
tifieras och den önskade skyddseffekten måste definieras.

•  För att skydda små och mellanstora vattendrag behövs vanligen 15–30 m breda skydds-
zoner. De flesta forskare anser att 15 m är ett minimum för att skydda vattenkvaliteten, 
och 20–30 m ett minimum för att bevara de bilogiska värdena i vattendraget. 

I SILVA-projektets experimentella del undersökte man, på 15 olika bäckobjekt, vilken 
effekt på bäckars ekosystem olika breda skyddszoner har. De skyddszoner som jämför-
des var en smal (5 m) fragmenterad kantzon, en smal (5 m) orörd och enhetlig kantzon 
och en bred (20 m) orörd kantzon. Alla tre alternativ upprepades fem gånger. (Nyberg 
& Eriksson 2001).

Enligt resultaten från den experimentella delen stämmer internationella observationer 
väl också i svenska förhållanden. Enligt SILVA-projektet (Nyberg & Eriksson 2001):

• Längs alla vattendrag ska lämnas en orörd skyddszon, liksom också runt kärr och längs 
vattendrag som ibland torkar ut.

•  Skyddszonen ska vara över 5 m bred, om man vill undvika skadliga effekter på vatten-
dragen.

•  Då skyddszonen är 20 m är inverkan på vattendragen obetydlig eller inte mätbar.
•  Då en skyddszon dimesioneras och avgränsas ska markens erosionskänslighet och vat-

tendragets naturvärde beaktas. 
•  I raviner (skrevor som formats av vatten) ska skyddszonen vara bredare och helst om-

fatta hela ravinen.
•  Ju mer finfördelad jordmån och ju brantare sluttning, desto bredare ska skyddszonen vara. 
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Bild 2. Variationen mellan bredden på skyddszoner i strandskogen som i olika undersökningar 
anses tillräckliga för att uppnå ifrågavarande skyddseffekter (Broadmeadow & Nisbet 2004).

Enlig SILVA-undersökningen kunde man tillämpa den nordamerikanska modellen där 
skyddszonen delas in i en inre skyddszon (zon för bevarande) och en yttre skötselzon. 
(Nyberg & Eriksson 2001).

Slutsatser dragna ur andra europeiska och nordamerikanska synteser

Också i flera andra syntesartiklar har man stannat för den slutsatsen att minst 20–40 
meter breda skyddszoner är att rekommendera för att säkra vattenvården och en rik 
natur.

Lindegren (2006) konstaterar i sin litteraturöversikt att skyddszonerna bör vara 
förhållandevis täckande i strandlinjens hela längd, och ungefär 20–30 meter breda. 
Gundersen m.fl. (2010) fastslår att minst 20–30 meter breda skyddszoner täckta av 
vegetation rekommenderas med tanke på vattenvården, tryggandet av mångfalden 
och utsläpp av växthusgaser. Skogbevuxna skyddszoner är effektiva då det gäller att 
skydda vattenkvaliteten och vattenfaunan. Dessutom har de en positiv inverkan på 
mångfalden i markekosystemet, särskilt om de är bredare än 40 meter. (Gundersen 
m.fl. 2010).

Broadmeadow och Nisbet (2004) sammanställde resultaten från sin egen översikts-
artikel i nedan stående schema (bild 2), där man har sammanställt variationerna 
mellan de uppskattningar som framställts i olika forskningsartiklar, på vad som är 
en tillräcklig bredd på skyddszonen i förhållande till den uppnådda skyddseffekten 
på olika vattendrag.

En stor forskararbetsgrupp som utredde de ekologiska utgångspunkterna för vården 
av statliga skogar i de västliga delstaterna i USA (Forest Ecosystem Management Team 
1993), gjorde en omfattande analys av forskningsresultat rörande bäckekologiska och 
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mikroklimatologiska kanteffekter i Nordamerika, och sammanställde 1993 utgående 
från dem de kurvdiagram (bild 3) som i stor utsträckning har använts som grund vid 
dimensionering av skyddszoner i USA och Kanada. 

Att beskriva skyddseffekten i förhållande till beståndets höjd är motiverat eftersom 
trädens höjd inverkar på beskuggningen, på hur förnan sprids, på rotsystemets utbred-
ning och på hur brett det område är från vilket trädstammar hamnar i bäcken. I vart-
dera diagrammet avses med trädets höjd den potentiella maximihöjd som är typisk för 
ståndortens dominerande träd. 

LeDoux och Wilkerson (2007) drog utgående från sin litteraturöversikt den slutsat-
sen att det behövs 45 meter breda skyddszoner för att uppnå en fullständig skyddsef-
fekt för vattendragen. Emellertid uppnådde man redan med en 30 meters skyddszon 
87 % av de skyddseffekter man undersökte.

Bild 3. Skyddseffekt i förhållande till skyddszonens bredd. Det övre diagrammet kan användas som grund vid dimensionering av 
skyddszonen, då man vill bevara den skyddseffekt standskogen har på bäcken. Det nedre diagrammet kan tillämpas, då man vill 
dimensionera en skyddszon mellan en slutavverkning och en naturtyp som är känslig för inverkan på mikroklimatet, exempelvis 
grankärr längs bäckar. (Forest Ecosystem Management Team 1993). 
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I grund och botten handlar det om kostnadseffektivitet. Genom att bredda skyddszo-
nen från 30 meter till 45 meter uppnår man enligt den här undersökningen en till-
läggsnytta på 13 %.

Forskarna (LeDoux & Wilkerson 2007) analyserade utgående från nordamerikanska 
forskningsresultat hur väl 15 m, 30 m och 45 m breda skyddszoner bevarar strand-
skogens fem olika skyddseffekter: död ved i vattendragen, skugga, sedimentfälla, be-
varande av bentiska samhällen i vattendragen och fågelfaunan i standskogen. 

Resultatet av analysen blev att ingen skyddszon alls, bevarade 0 % av de undersökta 
skyddseffekterna och ledde till stora förändringar efter avverkningen. En skyddszon på 
15 meter bevarade 60 %, en skyddszon på 30 meter 87 % och en skyddszon på 45 meter 
100 % av de fem skyddseffekter som undersöktes. (LeDoux & Wilkerson 2007)

I Finland är träden i strandzonen ytterst sällan mer än 30 meter höga, varför skydds-
zoner bredare än så inte i våra förhållanden ökar mängden död ved i vattendragen. 
Resultaten av bedömningen i analysen är sammanställda i tabell 1. 

Skyddszonens 
skyddseffekt

Skyddszonens bredd 
Källor

0 m  15 m  30 m  45 m     

Grova döda träd i vattendraget 0 1 2 3
Murphy & Koski 1989, Harmon m.fl. 1986,  
McDade m.fl. 1990, Robinson & Beschta 1990,  
Van Sickle 2000, May & Gresswell 2003.

Skuggning, bevarande av 
vattentemperaturen 0 2 3 3

Burton & Likens 1973, Moring 1975, Brown &  
Krygier 1967, Rishel m.fl. 1982, Lynch m.fl. 1984,  
Lynch m.fl. 1985, Noel m.fl. 1986, Beschta m.fl. 1987, 
Budd m.fl. 1987, Caldwell m.fl. 1991, Kochenderfer  
& Edwards 1991, Davies & Nelson 1994, Jackson 
m.fl. 2001, Kiffney m.fl. 2003, Wilkerson m.fl. 2006

uppfångande av fasta partiklar 0 2 2 3 Karr & Schlosser 1997, Moring 1982, Lynch m.fl. 
1985, Davies & Nelson 1994, Jackson m.fl. 2001

Bevarande av de vattenlevande 
organismernas samhällen:
ryggradslösa djur och alger fästa 
på ytor

0 2 3 3
Newbold m.fl. 1980, Noel m.fl. 1986, Davies &  
Nelson 1994, Hetrick m.fl. 1998, Kiffney m.fl. 2003, 
Wilkerson m.fl. 

Bevarande av tättingarnas boplatser 
i strandzonen 0 2 3 3 Triquet m.fl. 1990, Whitaker & Montevecchi 1999, 

Pearson & Manuwal 2001

Totala poäng 0 9 13 15

Hur effektivt skyddszonerna fyller
sitt syfte 0 % 60 % 87 % 100 %

Tabell 1. Analysresultat för hur väl 0 m, 15 m, 30 m och 45 m breda skyddszoner uppfyller strandskogens fem olika skyddseffekter. 
0 = bevarar inte strandskogens skyddseffekt, 1 = leder till måttliga förändringar i skyddseffekterna efter avverkning, 2 = leder till 
små förändringar i skyddseffekterna efter avverkning, 3 = bevarar strandskogarnas skyddseffekter fullständigt, trots avverkning. 
(LeDoux & Wilkerson 2007)
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Retention av näringsämnen och sedimentmaterial i skyddszonen 

Retentionen av näringsämnen i skyddszonen baserar sig på tre processer:

• mekaniskt uppfångande av sedimentmaterial på markytan och i vegetationen
• vegetationens och mikrobernas upptag av näringsämnen
• denitrifikation, där bakterier reducerar nitratjonerna i avrinningsvattnet till kvävgas.  

Denitrifikationen sker i syrefattiga förhållanden i kärr och våtmarker.

Om dessa nämnda processer ska vara effektiva, är det viktigt att avrinningsvattnet 
stannar tillräckligt länge i skyddszonen. 

Jordarten och dess egenskaper inverkar på skyddszonens förmåga att fånga upp nä-
ringsämnen och sedimentpartiklar. Jordmånens förmåga att fånga upp näringsämnen 
är speciellt viktig utanför växtperioden då växtligheten inte tar upp näring. Exempelvis 
sker ungefär hälften av fosforutlakningen i samband med snösmältningen tidigt på vå-
ren då växtligheten fortfarande befinner sig i vila. (Väänänen 2008)

Markens fosforretention beror mest på dess innehåll av järn- och aluminiumoxider 
och -hydroxider, eftersom fosfor binds kemiskt till dessa föreningar. Humus- och 
utlakningslagret i den ytliga podsoljorden på mark av mineraljord har en obetydlig 
fosforretention. Humuslagrets och utlakningslagrets betydelse för fosforretentionen 
är närmast den, att de med sitt motstånd gör att avrinningsvattnet strömmar lång-
sammare och sålunda gör den biologiska upptagningsprocessen effektivare. (Väänä-
nen 2008)

Mineraljordens anrikningsskikt har däremot en mycket god fosforretention eftersom 
den innehåller en riklig utfällning av järn- och aluminiumföreningar. Om avrinnings-
vattnet går genom mineraljordens anrikningsskikt fångas i praktiken all vattenlöslig 
fosfor upp där. Däremot är den kemiska upptagningen av fosfor obetydlig ur vatten 
som rinner längs markens ytskikt i humus- och utlakningslagret. (Väänänen 2008)

Också torvmarkernas fosforretention beror på mängden järn- och aluminiumoxider 
och -hydroxider i torven. Variationen mellan olika torvmarker är stor. I allmänhet 
är mängden järn- och aluminiumföreningar rikligare i torven i frodiga minerotrofa 
myrar, medan mängden i den torv som finns i karga ombrotrofiska myrar är mycket 
obetydlig. I allmänhet fångar torvmarker upp fosfor sämre än mineraljordar, men i 
finländsk forskning har man funnit att vissa skyddszoner på torvmark har haft en god 
fosforretention. (Väänänen 2008)

På skyddszonens förmåga att hålla kvar näringsämnen inverkar inte bara jordarten och 
dess kemiska egenskaper utan också: 

• skyddszonens areal (dess retentionskapacitet för näringsämnen)
• mängden avrinningsvatten som kommer till skyddszonen
• den tid som avrinningsvattnet stannar i skyddszonen (Väänänen 2008)

Mineraljord med god vattengenomsläpplighet håller bättre kvar näringsämnen och 
sedimentmaterial än torvmark. Allra mest effektivt fångas näringsämnen och sedi-
mentpartiklar upp då vattnet filtreras som ytavrinning genom trädens och den övriga 
vegetationens rotlager. Hos torvmark är vattengenomsläppligheten i djupled dålig, 
därför finns en ökad risk för ytavrinning och för att vattnet tar genvägar. (Gundersen 
m.fl. 2010)
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Grovt sedimentmaterial fångas väl upp i skyddszonen, men att partiklar av mjäla och 
lera samt finfördelat organiskt material ska hållas kvar är osannolikt. Den tid de be-
höver för att sjunka ner, är längre än den tid avrinningsvattnet stannar kvar på en 
typisk 3–30 meter bred skyddszon mot vattnet. Den finfördelade jord som har lagt 
sig i skyddszonen, sköljs dessutom lätt iväg på nytt under avrinningstoppar. Effekti-
vast stoppas sedimentmaterialet då allt ytavrinningsvatten filtreras genom marken i 
skyddszonen. (Gundersen m.fl. 2010)

Dessutom hör strandens lågt belägna jämna torvmarksdel ofta till den strandremsa 
som blir översvämmad. En skyddszon som är översvämmad då avrinnings-, närings- 
och sedimentutlakningen är som störst, har knappast någon betydelse för uppfång-
ade av näringsämnen och sedimentpartiklar. Därtill sköljer översvämningsvattnet 
ut i vattendraget det sedimentmaterial som har lagt sig här under torrare perioder.  
En välfungerande skyddszon ska vara klart bredare än en jämn och sumpig strandremsa, 
och i den bör ingå också ett tillräckligt brett parti momark som inte blir översvämmat. 

Utströmningsområden för grundvatten är hydrologiska hot spot  
-områden

Kuglerova m.fl. (2014) och Kuglerova (2015) fäster uppmärksamhet vid den stora bety-
delse som utströmningsområdena för grundvatten har, med tanke på vattenkvaliteten 
och vattenekosystemens funktion, samt på tryggandet av landekosystemens mångfald. 
De kallar dem för hydrologiska hot spot -områden på grund av deras stora ekologiska 
betydelse. (Kuglerova m.fl. 2014). Typiskt för dessa områden är att de har en rik flora 
och att marken har ett pH och en kvävehalt som är högre än i omgivningen. 

Utströmningsområden för grundvatten är särskilt effektiva när det gäller att fånga 
upp kväve och fosfor som är upplöst i vattnet, eftersom grundvattnet på dessa ställen 
rinner genom växternas rotlager. Här frigörs också kvävet i atmosfären som en följd 
av denitrifikation då marken är syrefattig och organisk. Utströmningsområdena för 
grundvatten förekommer mer frekvent längs källbäckar än längs stora bäckar och åar.

Kuglerova m.fl. (2014) understryker att det är viktigt att låta utströmningsområden 
för grundvatten, i sin helhet, ingå i skyddszoner längs vattendrag genom att vid dem 
göra zonen tillfälligt bredare. Vid det undersökta avrinningsområdet Krycklan är ut-
strömningsområdena för grundvatten ganska smala och till ytan små, 5–10 meter 
breda avsnitt i strandremsan, men typiskt är att de sträcker sig längre bort från vat-
tendragen än bredden på de jämnbreda skyddszonerna. Längs största delen av strand-
remsans längd skedde ingen utströmning av grundvatten till markytan. 

På utströmningsområdena för grundvatten är marken mjuk till sin beskaffenhet, i 
allmänhet också vintertid. De rubbningar i markytan som uppkommer när man kör 
med maskiner, är särskilt skadliga på dessa ställen och orsakar stor risk för utlakning 
av sedimentmaterial, näringsämnen och metylkvicksilver. En lokalisering av dessa 
utströmningsområden kan effektivt göras genom att utnyttja en modellering av avrin-
ningen, grundad på terrängens topografi. 

2. ATT SÄKRA NATURVÄDERNA I STRANDSKOGENS EKOSYSTEM

Strandskogarna utgör livsmiljöer för många slags skogslevande arter. När man under-
söker bredden och kvaliteten på skyddszonerna, bör man därför beakta inte bara att 
vattenekosystemen och deras fauna bevaras, utan också att ekosystemens mångfald i 
själva strandskogen tryggas. 
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I strandskogarna finns gott om tickor och död lövved 

Komonen m.fl. (2008) jämförde beståndstrukturen och tickarterna i strandskogar och 
vanliga moskogar i ett av staten ägt ekonomiskogsområde i Heinävesi. Såväl i jämna 
strandskogar och i sådana med sluttande terräng, fanns det betydligt fler lövträdsstam-
mar än i moskogarna längre bort från stranden. 

Också döda lövträd fanns det klart fler av i strandskogarna. De döda lövträden hade 
huvudsakligen en ganska liten diameter, under 20 cm. I strandskogarna var mång-
falden större, och det fanns fler tickarter än i moskogarna. I strandskogar med jämn 
terräng fanns det mest tickarter, dubbelt så många som i moskogarna. Det här berodde 
i huvudsak på att de tickarter som förekommer på död lövved fanns i större mängd. 
(Komonen m.fl. 2008)

Enligt forskarna kan bredare och obehandlade skyddszoner längs vattendragen ha 
en avsevärd betydelse med tanke på skyddet av tickarterna, men också för att trygga 
mångfalden av många andra trädlevande arter. (Komonen m.fl. 2008) 

Trädbeståndets struktur är annorlunda 10–30 meter från stranden

I en annan undersökning gjord i Mellansverige upptäckte Komonen (2009) att sjö-
strandens kanteffekt på standbeståndets struktur, i allmänhet kunde noteras ända till 
ett avstånd av 10–30 meter från stranden. Den syntes i att underväxten och de mel-
lanstora träden stod mycket tätt. I hur trädslagsblandningen hade förändrats, kunde 
man iaktta olikheterna i de olika trädslagens förmåga att tåla översvämningar och be-
skuggning. 

De döda träden bestod i huvudsak av rottorkade träd eller träd som brustit vid basen 
eller vid rötterna. Träd som fallit med rötterna fanns det ganska litet av, vilket visar att 
vinden endast är en måttlig olägenhet i strandskogarna. (Komonen 2009)

Strandskogarna avvek till sin struktur såväl från skötta, som från skyddade mosko-
gar som inte låg vid stränder. Betydelsen av strändernas skyddszoner för att trygga 
arternas mångfald i markekosystemen skulle bli större om man lät strandskogens hela 
övergångszon ingå i skyddszonen. (Komonen 2009)

Skyddszonens bredd har betydelse för antalet häckande fågelarter

I en norsk undersökning tog man reda på hur bredden av en skyddszon längs en 
sjö eller en öppen myr inverkar på hur många fågelarter som häckar där. (Hågvar 
2004). Materialet i undersökningen bestod av 370 st 2–100 meter breda skyddszo-
ner, vars häckande fågelfauna man utredde genom att utföra en fågelräkning vid ett 
besök. 

En faktor som ökade frekvensen av de viktigaste fågelarterna och -individerna var 
skyddszonens bredd. Övriga faktorer som ökade fågeltätheten var en stor grundyta 
av gran, tät sikttäthet, höga träd, att en stor del av grundytan bestod av lövträd, samt 
bördig mark. Faktorer som minskade fågeltätheten var en karg ståndort och en stor 
andel tall i beståndet. 

På objekt med smal skyddszon (2–10 meter) var arterna vanligen färre, och där fö-
rekom mer allmänt sådana arter som trivs på öppna platser till exempel gulärla och 
sävsparv.
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I skogar längs sjöstränder ökade de häckande fågelarterna upp till en skyddszons-
bredd av 30 meter, och hölls därefter på samma nivå till 70–100 meters bredd (bild 
4). De arter som iakttogs i skyddszonerna var huvudsakligen generalister och sådana 
som föredrar kantskog. 

Tätheten per hektar av fågelarter och -individer i en sluten skog (över 100 meter från 
kanten), var endast en tredjedel av fågeltätheten i 11–30 meter breda skyddszoner. 
Detta antogs bero på att det i skyddszonen fanns mer föda i form av insekter, lämplig 
för insektätande generalister. Specialister som kräver en sluten skog påträffades inte 
i skyddszonerna. Utgående från dessa resultat rekommenderar forskarna att man bör 
lämna 30 meter breda skyddszoner. Forskarna understryker att med tanke på skyd-
det av specialistfåglar som lever i det inre av skogarna, är det viktigt att spara stora 
skyddsområden utöver skyddszonerna vid vattendrag och myrar. (Hågvar 2004)

Landsnäckor drar nytta av skyddszoner längs bäckar

Hylander (2004) utförde i norra Sverige en serie undersökningar om hur landsnäckor 
och grodarter som kräver fuktiga och skuggiga förhållanden klarar sig i skyddszoner 
vid vattendrag, och vilken inverkan kalhyggen har på dem. 

Vid snäckundersökningen på 15 objekt tog man reda på vilken inverkan dels en 
skyddszon, dels kalhygge längs en bäck, hade på landsnäckorna (Hylander 2004). 
Snäckorna har en dålig spridningsförmåga och därför anses de känsliga för föränd-
ringar i miljön. Fuktiga stränder längs bäckar där det finns gott om lövträd och mar-
kens pH är högt, är gynnsamma livsmiljöer för snäckarter.

Såväl snäckarterna som individerna minskade i antal efter kalavverkning om man 
inte lämnade någon skyddszon. Antalet arter minskade efter kalavverkning på 13 av 

Bild 4. Antalet häckande fågelarter per 100 meter skyddszon för olika breda skyddszoner.  
Den gröna kurvan visar antalet fågelarter inom skyddszoner i strandskogar vid sjöar,  
och den orangea i kantzoner vid öppna myrar. (Hågvar 2004, Gustafsson m.fl. 2016)
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de undersökta objekten. Kalavverkningen hade minst inverkan på artmängden på 
sådana objekt där det fanns ett orört mosstäcke. Ju större grundyta för beståndet i 
skyddszonen, desto bättre klarade sig snäckarterna. 
 
Tre snäckarter gick kännbart tillbaka efter kalavverknig. Bland dem fanns den i Sve-
rige utrotningshotade arten Vertigo ronnebyensis som levde vidare på bara fem av de 
13 objekt där den hade funnits före avverkningen. 

Forskarnas slutledning blev att våta växtplatser kan fungera som refugier eller till-
flyktsplatser på kalavverkade ytor. Undersökningen visade också att olika arter är 
olika känsliga för förändring. (Hylander 2004)

Enligt undersökningen kan skyddszoner ha en positiv inverkan på snäckarternas 
fortlevnad, men de bör förmodligen vara bredare än de 10 meter, som användes 
vid undersökningen. I sin doktorsavhandling (2004) drar Hylander den slutsatsen 
att 10 meters skyddszoner på vardera sidan om en bäck kan vara tillräckligt för att 
snäckarterna ska klara sig, under förutsättning att skyddszonerna inte råkar ut för 
stormskador.

Skyddszoner längs bäckar hjälper känsliga mossarter att klara sig efter 
slutavverkningar

I en av dessa undersökningar tog forskarna reda på vilka kort- och långsiktiga verk-
ningar kalvverkning har på mossor som kräver skugga och ett fuktigt mikroklimat. 
(Dynesius & Hylander 2007). Undersökningen visade att kalavverkning klart mins-
kar antalet av dessa arter, och att den här utarmningen är långvarig (bild 5). Ut-
armningen av arter kunde fortfarande iakttas i skogar längs bäckar där det hade 
gått 30–50 år sedan avverkningen. Om man lämnade en oavverkad skyddszon längs 
bäcken minskade inverkan av avverkningen, och gjorde det möjligt att leva vidare 
också för arter som är känsliga för förändringar i mikroklimatet. Det är emellertid 
osäkert hur det går för dem på längre sikt.

Bild 5. Antalet arter av levermossor, som dåligt klarar förändringar i mikroklimatet och har en svag spridningsförmåga,  
i bäcknära skogar som behandlats på olika sätt. (Dynesius & Hylander 2007, Gustafsson m.fl. 2016).

GAMMAL SKOG HYGGE 30-50 ÅRHYGGE 3 ÅR HYGGE MED KANTZON

8 4
4 7

Antal ”låg-resilienta” mossarter per yta
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Känsliga mossarter reagerar tydligt på förändringar i mikroklimatet 
längs bäckar

I den andra undersökningen av mossor odlades i krukor, individer av tre arter som 
kräver skuggit och fuktigt mikroklimat (Hylocomastrum umbratum, Calypogeia 
integristipula och Tritomaria quinquedentata). Detta dels i gammal skog vid en 
bäck, dels på ett kalavverkat område, samt i en skog inom en 10–15 m bred skydds-
zon på såväl våt som frisk fuktig växtplats. (Hylander m.fl. 2002). Forskarna ut-
förde 12 upprepningar i varje behandlingskategori, sex på våt och sex på frisk fuktig 
växtplats. Experimentet räckte i 3 månader, och till slut mätte man tillväxten hos 
mossorna. 

Mossorna växte bäst i den gamla skogen, utom Tritomaria quinquedentata, som 
växte bäst i den våta skyddszonen. Tillväxten var allra sämst på de kalavverkade 
ytorna. Vardera arten av levermossa hade en negativ tillväxt på kalavverkningsytan 
eftersom en del av proverna hade dött. På den friska fuktiga växtplatsen växte mos-
sorna nästan lika dåligt som på kalavverkningsytan. 

Forskarnas slutsats är att om mikroklimatet ska förbli oförändrat bör skyddszonen 
vara bredare än 10–15 m på vardera sida av bäcken, särskilt på friska och fuktiga 
växtplatser. Det här står i strid med rekommendationerna, enligt vilka skyddszo-
nerna bör vara bredare på våta växtplatser. (Hylander m.fl. 2002) Torra växtplatser 
undersöktes inte i det här experimentet. Att lämna bredare skyddszoner på våta växt-
platser finns det visserligen andra välmotiverade skäl till, till exempel sådana som 
har med vattenvård och skydd av naturtyper att göra. Men det här tog forskarna inte 
med i den här undersökningen.

Mossor som växer på högre underlag kräver bredare skyddszoner

I den tredje undersökningen av mossor, som utfördes på samma 15 objekt som den 
tidigare nämnda snäckundersökningen, tog man reda på hur kalavverkning och 
skyddszoner inverkar på mossarterna. (Hylander m.fl. 2005). Enligt undersökning-
en täckte mossorna 80–85 % av marken före avverkningen. Efter avverkningen gick 
mosstäcket ner till 64 % i skyddszonerna, och till 27 % på de kalaverkade ytorna. 

Mossor som växer på högre underlag, som vid basen av trädstammar, på liggan-
de träd, på stenar och på frisk mark, minskade både på kalavverkningsytor och i 
skyddszoner, men mest på kalytorna. På små provytor i skalan 200 m² ledde kalav-
verkning till att två arter försvann på kalytan, jämfört med skyddszonen. (Hylander 
m.fl. 2005)

Artförändringen berodde mest på att vissa arter försvann, men också på att nya 
pionjärarter bredde ut sig på de undersökta områdena. I detta avseende skilde sig 
bladmossor och levermossor från varandra. Vad bladmossorna beträffar berodde 
artförändringen på att nya pionjärarter bredde ut sig på området, medan det för 
levermossornas del handlade om att arter försvann. Från skyddszonerna försvann  
25 % och från de kalavverkade ytorna 43 % av lervermossorna. (Hylander m.fl. 2005)

På det undersökta området förekom flera mossor som finns på den svenska listan 
över hotade arter. Av deras bestånd försvann 90 % från det avverkade områdena 
och 50 % från skyddszonerna. De fyra vanligaste hotade mossorna var Anastrophyl-
lum hellerianum, Calypogeia suecica, Lophozia ascendens och Lophozia longiflora. 
(Hylander m.fl. 2005)
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Enligt forskarna har skyddszonerna en viktig uppgift eftersom mosslagret där be-
varades mer eller mindre intakt, och antalet försvunna arter var klart lägre än på 
kalavverkade ytor. Men tio meter breda skyddszoner kan inte jämföras med gammal 
oavverkad skog, då det gäller att bevara alla arter. De arter som växer på högre un-
derlag gick kraftigare tillbaka, medan de mossor som växer i gropar och på blöt mark 
blev kvar oskadda. (Hylander m.fl. 2005)

Mossornas artrikedom är ofta större i blöta miljöer nära stränder än i de omgivande 
skogarna. Därför är det speciellt viktigt att ta hänsyn till dem vid avverkningar. En 
skyddszon där det växer träd och buskar kan fungera som refugium, eller tillflykts-
plats för många arter. Men det finns risk för stormskador som kan ändra förhållan-
dena, och göra dem ogynnsamma för arter som kräver ett fuktigt, skuggigt och stabilt 
mikroklimat. 

Skyddszonen bör vara bredare längs sådana bäckar där det växer mycket mossor och 
levermossor på högre underlag (såsom stenblock och lågor). Dessutom föreslår fors-
karna att man inte samtidigt ska kalavverka på båda sidor av en bäck. (Hylander m.fl. 
2005)

Ett högt pH i marken och mycket lågor ökar mossornas artrikedom längs 
bäckarna

I den fjärde mossundersökningen tog forskarna reda på vilka faktorer som inverkar 
på artsammansättningen i ett mossamhälle. Undersökningen gjordes i 37 bäcknära 
skogar i norra Sverige. Mängden mossarter varierade mellan 34 och 125 på 1000 
m²:s provytor. I de artrikaste bestånden var markens pH högt och det fanns gott om 
högt belägna block. Däremot korrelerade inte förekomsten av blöt mark eller bestån-
dets grundyta med antalet mossarter. (Hylander & Dynesius 2006)

I de artrikaste bestånden fanns en stor mängd arter som normalt inte är skogsar-
ter. Ett högt pH i marken ökade artmängden av bladmossor, medan en stor mängd 
stenblock ökade antalet arter av levermossor. Något överaskande fann forskarna att 
mägden av de mossarter som växer på död ved, endast obetydligt korrelerade med 
mängden död ved. Däremot korrelerade den kraftigare med markens pH. Att det i 
neutrala eller basiska markförhållanden finns också surare växtunderlag såsom stub-
bar, lågor och stenar förklarar den stora inverkan som markens höga pH-värde har. 
Därför finns det ett större spektrum av olika livsmiljöer, som därför upprätthåller ett 
större antal arter. I bestånden fanns sammanlagt 12 i Sverige hotade mossarter. Sju 
av dem är länkade till död ved och förekomsten av dem motsvarade 90 % av alla fynd 
av hotade mossarter. 

Mängden utrotningshotade arter korrelerade inte tydligt med den totala artmäng-
den. Därför räcker det inte med att skydda enbart artrika livsmiljöer. Det är viktigt 
att fästa uppmärksamhet vid hurudana växtunderlag som förekommer i beståndet. 
Med tanke på de utrotningshotade mossorna, innebär det till stor del förekomsten av 
död ved i olika stadier av röta. (Hylander & Dynesius 2006)

I skyddszoner vid bäckar bevarades tre gånger fler utrotningshotade 
mossor än på kalytorna

I den femte mossundersökningen studerade Hylander och Weibull (2012) hur mos-
sorna förändrades i 10 m breda skyddszoner längs bäckar, på kalavverkade ytor bred-
vid, och på kontrollytor av oavverkad gammal skog 2,5 och 10,5 år efter avverkning. 
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I den här studien ville de få reda på vilka förändringar i arterna som skedde under en 
längre period än i tidigare undersökningar. 

10,5 år efter avverkningen hade 12 % av mossarterna försvunnit från skyddszonerna, 
18 % från kalaverkningsytorna och 7 % från de oavverkade kontrollytorna. Under sam-
ma period hade också nya mossarter uppenbarat sig på undersökningsområdet, fler på 
avverkningsytorna och i skyddszonerna än på kontrollytorna. Av de utrotningshotade 
mossorna fanns det 10,5 år efter kalavverkningen 60 % kvar i skyddszonerna, och 20 % 
på de kalhuggna områdena. På kontrollytorna bevarades de utrotningshotade arterna 
avsevärt bättre. De försvunna arterna var försvunna redan vid den första inventeringen 
2,5 år efter avverkningen. Dessa arter reagerade alltså snabbt på ändrade förhållanden. 
(Hylander & Weibull 2012)

Studien visar att också 10 meter breda skyddszoner har betydelse vid skydd av mossor. 
Men i skogar på frisk mo har förändringar i mikroklimatet inverkan på mossorna ända 
till 40–50 meter in i skogen från där kalytan slutar. (Hylander & Weibull 2012)

Hur skyddszonerna påverkar mikroklimatet och vegetationen

I sin doktorsavhandling drar Hylander (2004) följande slutsatser utgående från sina 
studier:

1) En stor mängd träd i skyddszonen är positivt för dess funktion och för mossorna och 
landsnäckorna. 

2)  I bäcknära sänkor bevarar 10 meter breda skyddszoner de mikroklimatologiska förhål-
landena effektivare än på jämn mark. 

3)  Väderstrecket (nord kontra syd) är ytterst viktigt för hur stark den mikroklimatologiska 
kanteffekten är. 

4)  Kanteffekten kunde inte iakttas djupare än 40 meter in i skogen, på de två mossor som 
studerades. Jämför: Moen och Jonsson (2003) noterade att kanteffekten på trädlevande 
levermossor nådde 50 meter in i skogen. 

5)  De mossor som växte på högre belägna ytor var känsligare för förändringar i mikrokli-
matet än de som växte i sänkor. 

6)  Kalavverkning hade knappast någon inverkan på snäckor som levde på blöta växtplatser. 

Hylander (2004) understryker i sin doktorsavhandling att det är nödvändigt att lämna 
bredare skyddszoner än vanligt i bäcknära skogar på avsnitt som de följande: 

1)  områden som är erosionskänsliga och har finfördelad jordmån
2)  områden där växtplatsen är blöt eller fuktig
3)  områden där det finns rikligt med lågor och stenblock, oberoende av växtplats

I Hylanders (2004) material finns en stor artrikedom av mossor, och även utrotnings-
hotade arter på många friska och fuktiga växtplatser i strandskogar, snarare än i blöta 
strandskogar, ifall där fanns rikligt med lågor och stenblock. De mossor som växer 
på dessa växtplatser var också känsligare för förändringar i mikroklimatet än de som 
växer på blöta platser. 

Selonen (2014) drar i sin doktorsavhandling den slutsatsen att för att skydda särskilt 
viktiga livsmiljöer längs bäckar behövs skyddszoner på minst 45 meter. Med smalare 
zoner än så förändras artsammansättningen med tidsfördröjning, och det uppstår  
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en så kallad utdöendeskuld. Utdöendeskulden beskriver en utarmning av arterna 
med tidsfördröjning från den tidpunkt då dess omgivning har förstörts eller ändrats 
för mycket. 

Selonen (2014) konstaterar också att man inte ska utföra plockhuggning i skyddszo-
nerna, trots att skogslagen ger möjlighet till det. Plockhuggning i en skyddszon kan 
vara ekonomiskt lönsam, men den påverkar den bäcknära flora som ska skyddas, i 
synnerhet om skyddszonen är smal. 

Också grankärr behöver skyddszoner

Som en följd av kanteffekten, förändras förhållandena och artbeståndet i kantzonen 
mer i riktning mot det organismsamhälle som ligger bredvid. Kanteffekter finns det 
av många olika slag. Abiotiska kanteffekter har att göra med förändringar i förhål-
landena, till exempel i mikroklimatet eller i vattenhushållningen på växtplatsen. 
Biotiska kanteffekter är exempelvis förändringar i konkurrensförhållandena mellan 
arterna, i parasitism, predations- eller betestryck. 

Kanteffekterna är artspecifika och de beror också av kanttypen, väderstrecket, bestån-
dets struktur med mera. Somliga arter gynnas av kanteffekterna andra går tillbaka som 
en följd av dem, och för en del arter har de ingen betydelse. Vad beträffar skyddszoner 
vid grankärr begränsade sig granskningen till undersökningar gjorda i Norden, om 
kanteffekter som hänger ihop med förändringar i mikroklimatet. 

Längs kanten av färska avverkningsytor var förekomsten av garnlav endast cirka en 
femtedel av förekomsten i skogens inre, och beroende av kanttyp sträckte sig kantef-
fekten 20–50 meter in i skogen. (Esseen och Renhorn 1998).

Bild 6. En obehandlad trädbevuxen skyddszon ska vara cirka 30 meter bred för att den ska ha 
en ekologisk nytta. På bilden syns en bäcknära strandskog i Juupajoki som kalavverkats ända 
fram till stranden. Hela översvämningszonen är kalavverkad och högläggning har gjorts så nära 
som ungefär en meter från bäcken. I bäcken finns en naturlig stam av bäcköring. 
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Moen och Jonsson (2003) noterade att kanteffekten på trädväxande levermossor 
sträcker sig grovt räknat 50 meter in i skogen, i en mosaik av öppna myrar i norra 
Sverige. De undersökta arterna av levermossa och spiklavar reagerar olika i kantens 
närhet.

Hylander (2004) studerade kanteffekten på tillväxten hos två mossor, väggmossa och 
mörk husmossa, genom att jämföra med tillväxten hos mossor som växer i det inre av 
skogen. Väggmossan nådde 90 % av tillväxtnivån 15 meter, och den mörka husmossan 
mer än 30 meter från kalhyggets kant. Någon kanteffekt kunde inte noteras djupare än 
40 meter in i skogen. 

Av forskning om mikroklimat och av ovan nämnda biotiska undersökningar, kan man 
dra den slutsatsen att kanteffekter som hänger ihop med förändringar i mikroklimatet 
når som längst 40–50 meter från skogsbrynet. Att tillväxthastigheten går ner betyder 
inte att arten försvinner. Därför är det knappast meningsfullt att ha som mål att full-
ständigt förhindra alla förändringar i de mikroklimatologiska förhållandena i skydds-
zoner vid grankärr, utan målet bör vara att lindra de kraftigaste förändringarna. 

Slutsatser och utvecklingsförslag

Som miljöer är strandskogarna mycket varierande till sina lokala ekologiska förhållan-
den. En stor variation finns bland annat i jordmån, terräng, översvämning, utströmning 
av yt- och grundvatten, markvegetation, trädbeståndets struktur, och i förekomsten av 
utrotningshotade och krävande arter. Därför understryker bland andra Kuglerova m.fl. 
(2014) och Hylander (2004) att man bättre ska ta hänsyn till lokala förhållanden och 
småskalig variation då man planerar skyddszoner. 

Skyddszonerna har flera olika syften som kan, och också bör, betonas på olika sätt 
vid olika standavsnitt. Därför är skyddszoner med fastslagen bredd inte nödvändigtvis 
ekologiskt de bästa, och inte heller de mest kostnadseffektiva alternativen för att beva-
ra naturvärdena i vatten- och strandnaturen. Men till exempel i standarder för skogs-
vården kan det vara motiverat att sätta upp fastslagna bredder för skyddszonerna, för 
att undvika problem vid avgränsning och tolkning.

Till ett bättre resultat kommer man vid planering och avgränsning av figurer på 
strandzonerna, om man utnyttjar en kombination av flygbildstolkning och en 
modellering av de lokala avrinningsförhållandena baserad på geografisk informa-
tion och riktad fältgranskning. Med skyddszoner längs vattendragen som varierar 
i bredd och är omsorgsfullt planerade, är det möjligt att nå ett bättre slutresultat 
med tanke på vatten- och strandskyddet, och till en lägre kostnad än med jämn-
breda skyddszoner. Men det här kräver sakkunskap av den som utför planeringen. 
Avgränsningen ska göras under växtperioden som ett expertarbete i samband med 
skogsbruksplaneringen, och då genom att behandla strandskogarna och naturobjek-
ten som större helheter. På det här sättet är det möjligt att nå ett mycket bättre och 
mer genomtänkt resultat än genom avgränsningar av skyddszoner i samband med 
enstaka avverkningsåtgärder. 

Utgående från forskningsrön, är en 30 meter bred och helst helt obehandlad skyddszon 
en ekologiskt välmotiverad lösning. Det är också med tanke på praktiskt skogsbruk ett 
entydigt alternativ. 

Vad skyddszoner med fast bredd beträffar kunde en möjlighet vara att dela en 30 me-
ter bred zon i en 20 meter bred helt skyddad del, och en 10 meter bred skötselzon 
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där det skulle vara tillåtet att hugga högst 30 % av beståndets grundyta per gång. Det 
motsvarar en normal gallringsavverkning. Plockhuggning ska man helst utföra först i 
samband med att skogen intill skyddszonen gallras, helst inte i samband med en kalav-
verkning. Vid avverkningen får man inte köra med skogsmaskiner i skyddszonen. 

Inom strandskogarnas skyddszoner hamnar också plantskogar och olikåldriga gall-
ringsskogar. Det är inte ändamålsenligt att helt förbjuda åtgärder i de här bestånden. 
I stället bör man behandla dem så att mängden lövträd och död ved ökar i framti-
den, och att beståndets struktur utvecklas i en riktning som är ändamålsenlig för en 
skyddszon. 

Även om man i många undersökningar anser att en cirka 30 meter bred skyddszon kan 
rekommenderas, är det klart att inte heller den fungerar som en buffert mot alla för-
ändringar. Exempelvis sträcker sig förändringar i mikroklimatet så långt som 40–50 
meter från kalavverkningen in i skogen. Därför har forskarna i vissa undersökningar 
dragit den slutsatsen att det krävs bredare, 45 meter breda skyddszoner på vardera 
sidan om en bäck, för att bevara arter och förhållanden. Man ska inte samtidigt kalav-
verka på vardera sidan av en bäck, utan avverka på den andra sidan först när det har 
vuxit upp skuggande ung gallringsskog på den först avverkade sidan. 

Att genomgående sträva efter en standard med 45 meter breda skyddszoner är 
sannolikt inte ett effektivt sätt att koncentrera skyddsarealen på, med tanke på de 
skogsarter som kräver sådana förhållanden som finns i det inre av skogen. Detta 
särskilt i skogslandskap där det finns mycket bäckar och rännilar. Men också 45 
meter breda skyddszoner är långa och smala remsor av vilkas areal en stor del är 
utsatt för kanteffekter. 45 meter breda obehandlade skyddszoner skulle i Finland 
innebära i medeltal åtminstone en arealandel på 5 %. Eftersom den skyddade to-
talarealen i allmänhet är begränsad, är det förnuftigt att koncentrera en betydande 
del av den arealen till större och till formen bredare och rundare skyddsobjekt, som 
bättre representerar den variation av naturtyper som finns på skogsområdet. (Lin-
denmeyer& Franklin 2002)

Då man avgränsar skyddszonen bör man först fastställa om det på stranden finns nå-
gon naturtypsfigur, till exempel grankärr, madkärr eller en fuktig lund vars mikrokli-
mat man vill bevara. I sådana fall ska skyddszonen börja först vid figurens yttre gräns, 
och naturtypsfiguren ingår alltså inte i själva skyddszonen. Den här principen leder till 
ändamålsenliga variationer i bredden på området. Det leder också automatiskt till att 
ett bredare bestånd sparas på blöta terrängobjekt. När man gör så här kommer dess-
utom skyddszonens träd i allmänhet att finnas på momark. 

Skyddszonens skuggningseffekt och produktion av förna är förhållandevis viktigare vid 
smala och kraftigt beskuggade småvatten än vid större vattendrag. Produktionen av 
död ved har sannolikt en mångsidigare ekologisk betydelse vid stömmande vatten än 
vid sjöar och gölar. Å andra sidan känner man än så länge föga till vilken betydelse död 
ved har för sjöar och gölar.

Plockhuggning minskar märkbart uppkomsten av rötskadade träd, och inverkar alltså 
negativt på de arter som lever på död ved. Plockhuggningen har en mindre inverkan 
på mängden död ved som hamnar i vattnet, om avverkningen sker i den yttre kanten 
av en bred skyddszon. Största delen av den döda ved som faller i vattnet kommer från 
området närmast stranden, och endast en försvinnande liten del längre ifrån än 20 
meter, med den trädhöjd som är vanlig i Finland. Men vid branta sluttningar kan döda 
träd rulla eller glida ner i vattnet också längre ifrån. 
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De av landekosystemens naturtyper som förekommer vid stränderna skiftar längs alla 
slags vattendrag. Därför är det inte motiverat att anta att man rent allmänt vid några 
typer av vattendrag borde lämna en bredare skyddszon än vid andra.

För att förebygga stormskaor ska skyddszonerna längs vattendrag och kärr avgränsas 
så, att kantträden växer på momark inte på vattensjuk torvmark. Det ska vara trädslag 
som har djupgående rötter och är mindre benägna att dö stående, det vill säga björk 
och tall hellre än gran. (Kajava m.fl. 2002). Om man avverkar i skyddszonen ska man 
spara underväxten och medelstora träd. De skuggar skogens bottenskikt och gör att 
förändringarna i mikroklimatet inne i skyddszonen blir mindre, samt dämpar vind-
styrkan. Därför passar kalhyggesfritt skogsbruk som bedrivs genom plockhuggning 
bäst, ifall behandling av betåndet till någon del är tillåten. 

Det är bäst att avgränsa skyddszoner längs vattendrag som separata figurer i skogs-
bruksplanen. Samtidigt lönar det sig att undersöka vilka områden som bör sparas som 
figurer större än bredden på skyddszonen, med tanke på vattenvården eller för att be-
vara mångfalden i strandskogen. Sådana objekt kunde vara exempelvis utströmnings-
områden för grundvatten, och bredare grankärrs-, madkärrs- och lundfigurer eller 
strandskogar med mycket död ved. 

Särkild uppmärksamhet ska fästas på att identifiera utströmningsområden för grund-
vatten. Det är viktigt, i synnerhet på dessa ställen i strandområdet, att skyddszonen är 
tillräckligt bred och att man inte åstadkommer störningar i marken. På de här områ-
dena är också vegetationen och övriga djur- och växtarter i allmänhet betydligt rikhal-
tigare och mer mångsidig än på vanlig momark. (Kuglerova m.fl. 2014). 

Också runt grankärr är det motiverat att sträva efter skyddszoner på 20–30 meter för 
att lindra kraftigare förändringar i mikroklimatet och vattenhushållningen, och för att 
förebygga vindfällen. 
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GRANSKAT:

• Hur mycket grov död ved borde det finnas i medeltal på en hektar för 
att det skulle vara nog för att bevara de krävade arter som är beroende 
av död ved. 

DÖD VED

Tre faktorer inverkar på mängden död ved i naturskogar: ståndortens bonitet som 
inverkar på produktionen av död ved, hur fort döda träd bryts ned, samt störningar 
som inverkar på hur snabbt död ved bildas och på beståndets succession. 

På frisk mo i gamla grandominerade skogar i naturtillstånd i Fennoskandiens syd- 
och mellanboerala delar, ligger volymen av död ved i intervallet 60–120 m³/ha (Sii-
tonen 2001). 

När man beaktar skogar och växtplatser i olika successionstadier, ligger mängden na-
turligt död ved i intervallet 50–200 m³/ha på skogsmark. (Shorohova & Kapitsa 2015).

Mängden död ved i ekonomiskogar

Samma ekologiska faktorer som i naturskogar inverkar på mängden död ved i eko-
nomiskogar. I ekonomiskogar är det ändå avverkningen som har störst inverkan på 
mängden av grov död ved. Den nuvarande mängden och kvaliteten av död ved i eko-
nomiskogarna är en följd av en hel historia av skogsbruk, omloppstider, gallringar, 
insamling av död ved efter skador, uttag av energived, och andra åtgärder. En stor 
betydelse har också det, att befintlig död ved oavsiktiligt har utplånats i samband med 
avverkning och markberedning. (Siitonen 2001, Korhonen m.fl. 2016)

I ekonomiskogar är den naturliga avgången låg eftersom konkurrensen mellan träden 
minskar på grund av gallring. Dessutom förnyar man skogarna som ganska unga, och 
skadade, sjuka och döende träd försöker man avlägsna innan de dör. På områden som 
har en lång historia av skogsvård är volymen av grovt dött virke vanligen mindre än på 
områden där skogsvården inleddes för inte så länge sedan. Kvaliteten på mångfalden i 
grovt dött virke är mycket lägre i intensivt brukade skogar än i naturskogar. Mängden 
av grova långt förmultnade träd har minskat mest. (Siitonen 2001)

I ekonomiskogarna i södra Finland finns det i medeltal 3,5 m³/ha av död ved och 
i norra Finland 6 m³/ha. Mängden död ved har ökat något i södra Finland. I norra 
Finland däremot har den minskat i ganska snabb takt (bild 7). (Korhonen m.fl. 2016) 
Skillnaderna i mängder död ved mellan olika bestånd är stora. I förnyelsemogna, och 
särskilt i ännu äldre ekonomiskogar, finns det i allmänhet mer död ved än i medeltal. 
Minst död ved finns i plantskogar och gallringsskogar. 

Den mängd av den naturliga avgången som blir kvar i skogen har vuxit under de se-
naste åren. Särskilt under 2010-talet har den naturliga nettoavgången ökat på grund 
av stormskador och torka, trots att en del av den så uppkomna mängden döda träd har 
tagits tillvara. (Korhonen m.fl. 2016) Att träd dör beror också på att man gallrar färre 
gånger än förut. Enligt mätningarna i de två senaste inventeringarna av statliga skogar 
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(RST10 2005–2008 och RST 11 2009–2013) uppskattas den naturliga avgången i Fin-
lands skogar vara 5,8 miljoner kubikmeter. Vid mätningstillfället var den mängd som 
blev kvar i skogarna 4,9 miljoner kubikmeter. (Korhonen m.fl. 2016) Utfallet av död 
ved som motsvarar denna naturliga nettoavgång är i medeltal cirka 0,2 m³/ha/år. Med 
en genomsnittlig nedbrytningshastighet leder det här utfallet till ett jämviktstillstånd 
på cirka 7 m³/ha på skogs- och tvinmark. (Korhonen m.fl. 2016)

Död ved tas i samband med avverkning tillvara som brännved och energived. Enligt 
värme- och kraftverkens råvarustatistik har användningen av grov död stamved som 
råvara, räknat från år 2010, ökat till nästan en halv miljon kubikmeter per år. Det här 
är mer än volymen på de levande naturvårdsträd som årligen lämnats på kalavverk-
ningsytor i privatskogar, det vill säga cirka 0,3 miljoner m³. (Korhonen m.fl. 2016)

Eftersom som den grova döda ved som tagits tillvara för energiproduktion huvudsak-
ligen kommer från avverkningar i privata skogar, betyder det att man har tagit till-
vara i medeltal 0,04 m³/ha/år. Om den lämnades kvar i skogen, skulle det innebära 
att den mängden på lång sikt med genomsnittlig nedbrytningshastighet skulle ge en 
jämnviktsvolym på 1,2 m³/ha. Volymen är nästan dubbelt så stor, jämfört med den 
volym som produceras på lång sikt av de naturvårdsträd som för närvarnde lämnas på 
förnyelseytor i privatskogarna. (Korhonen m.fl. 2016)

Enligt resultaten av den uppföljning som gjorts av kvaliteten på naturvården i ekono-
miskogar, har man på kalytorna på privat mark under åren 1996–2013 lämnat döda 
naturvårdsträd (med diameter ≥ 20 cm) i medeltal 1,0 m³/ha, räknat per kalavverkad 
hektar. Den totala mängden kvarlämnade döda naturvårdsträd på kalavverkningsytor 
på privatmark är i medeltal 0,1 miljoner m³/år. På lång sikt bör den jämviktsvolym av 
död ved, som naturvårdsträden med genomsnittlig nedbrytningshastighet producerar, 
uppgå till i medeltal 0,2 m³/ha. (Korhonen m.fl. 2016)

Hur mängden av döda träd inverkar på mångfalden hos de arter som 
lever på död ved

Mångsidigheten hos de livsmiljöer som utgörs av död ved har betydelse för antalet 
arter i död ved, och mångsidigheten hos de olika slagen av död ved korrelerar van-

Bild 7. Utveckling av mängderna av död ved i skogar på mineraljord i Finland enligt resultaten i RST9–RST11. (Korhonen m.fl. 2016). 
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ligen postivt med den totala mängden. När det finns gott om död ved, finns det i 
allmänhet också många olika slag: det finns olika trädslag, grovlekar och grader av 
nedbrytning i olika miljöer. Volymen av de olika typerna av död ved inverkar i sin 
tur på populationens storlek och livskraft hos de arter som kan leva på ifrågavarande 
slag av död ved. 

Det här kommer tydligt fram i en undersökning som gjordes i norra Birkaland där 
forskarna jämförde skalbaggsarterna i förnyelsemogna granbestånd i ekonomiskog 
på frisk mo med överåriga granbestånd i ekonomiskog och grandominerade skogar 
i naturtillstånd. (Martikainen m.fl. 1999). Undersökningen visade en tydlig positiv 
korrelation mellan antalet skalbaggsarter och mängden död ved (bild 8).

I norra Birkaland-undersökningen fattades i de förnyelsemogna ekonomiskogarna 
ungefär en tredjedel av de skalbaggsarter som lever på död ved och som förekom i 
orörda granskogar. Detta trots att det i de förnyelsemogna ekonomiskogarna i un-
dersökningen fanns ovanligt mycket död ved, i medeltal 17 m³/ha. Medeltalet för 
ekonomiskogarna i södra Finland är 3,5 m³/ha. Av de skalbaggsarter som lever i död 
ved fanns det 78 % mer i gamla grandominerade skogar i naturtillstånd, än i förny-
elsemogna ekonomiskogar, samtidigt var artsamhällena i dessa skogar klart olika. 
(Martikainen m.fl. 1999)

Det beroendeförhållande mellan antalet skalbaggsarter och mängden död ved som 
bild 8 visar, betyder i praktiken att en ganska liten ökning av mängden död ved (t.ex. 
från 3 till 13 m³/ha) ökar artantalet betydligt, kanske med cirka 50 %, då utgångs-
mängden död ved är liten. Vid små mängder är det ändå vanliga, icke utrotningsho-
tade vedlevande skalbaggsarter som gynnas. Genom att ytterligare öka mängden död 
ved från 13 till 23 m³/ha kunde artmängden öka med 10–20 %. (Martikainen m.fl. 
1999). Men de arter som gynnas av större mängder död ved är ofta sällsynta och 
utrotningshotade. 

Bild 8. Förhållandet mellan mängden död ved och antalet skalbaggssarter som lever på död 
ved, i grandominerade skogar i norra Birkaland. (Martikainen m.fl. 1999, Siitonen m.fl. 2001). 
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På samma provytor i norra Birkaland studerade man också förekomsten av tickor 
(Penttilä m.fl. 2004). I gamla grandominerade skogar i naturtillstånd fanns det 80 % 
fler tickarter än i förnyelsemogna granbestånd i ekonomiskog, och 38 % mer än i gran-
bestånd i ekonomiskog som är äldre än den förnyelsemognadsålder som är ekonomiskt 
lönsam (bild 9). Variationen i antalet arter förklarades bäst av mångfalden av död ved, 
samt av antalet döda träd och volymen av dem. 

Bild 10. Hur antalet arter av utrotningshotade tickor är beroende av antalet och volymen av döda 
träd (Penttilä m.fl. 2004).

Bild 9. Hur tickornas artantal beror av A) mångfalden av döda träd, B) antalet döda träd och C) de döda trädens volym (Penttilä 
m.fl. 2004).
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Utrotningshotade tickarter förekom i praktiken endast i grandominerade skogar i 
naturtillstånd och i bestånd där volymen av grov död ved översteg 20 m³/ha (bild 
10). Enligt forskarna förefaller det här värdet att representera tröskelvärdet på be-
ståndsnivå för den mängd döda träd, under vilket förekomsten av utrotningshotade 
tickarter blir osannolik. Resultaten visar att det behövs en betydande ökning av död 
ved i ekonomiskogarna innan de blir lämpliga livsmiljöer för utrotningshotade tick-
arter. (Penttilä m.fl . 2004)
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Korhonen (2004) studerade i sitt pro graduarbete förekomsten av skalbaggsarter som 
lever på död ved, dels i tallbestånd i ekonomiskogar och i orörda tallbestånd i Birka-
land och Kuhmo, dels i Vienansalos orörda tallskogsområde i ryska Karelen. I studien 
observerade han ett liknande förhållande mellan mängden skalbaggsarter som lever 
på död ved, och mängden död ved, som i den tidigare nämnda undersökningen i gran-
bestånd i norra Birkaland. 

I Korhonens (2004) material var artdiversiteten av skalbaggar som lever på död ved 
på områdesnivå klart högst i Vienansalo. Av de 209 arterna i materialet påträffades 
50 stycken endast i Vienansalo. I ekonomiskogarna fann man som väntat färre ar-
ter än i orörda eller i skogar snarlika dem. Särskilt krävande arter förekom ytterst 
obetydligt i ekonomiskogarna, eftersom utrotningshotade, nära hotade och sällsynta 
arter huvudsakligen fattades i bestånd där det fanns död ved under 35–40 m³/ha. 
Den stora artrikedomen i Vienansalo berodde till stor del på att det levde så många 
arter på björkar, och på tallar som nyligen hade dött stående. (Korhonen 2004)

Eftersom man märkte att föhållandet mellan mängden död ved och artrikedomen för 
de arter som är beroende av den är kroklinjigt, betyder det att små ökningar i mängden 
död ved höjer artrikedomen förhållanedvis mest då mängden död ved från början var 
liten. Men ökningen består huvudsakligen av allmänna arter vars populationer klarar 
sig i alla fall i ekonomiskogslandskap. 

Populationerna av arter som är mer krävande och har en svagare utbredning gynnas 
i praktiken knappast alls av den sortens ökning där man försöker få in litet mer död 
ved överallt. Att lämna samma totala mängd av död ved koncentrerat på ett mer be-
gränsat område skulle vara till större nytta för de krävande arterna. Detta i synnerhet 
på sådana platser där det redan från förut finns mycket död ved och möjligen ett bra 
sammanhängande område. (Hanski 2000, Punttila 2000)

Utrotningshotade skogsarter behöver grov död ved

Tikkanen m.fl. (2006) studerade vilka krav på livsmiljö i förhållande till olika faktorer, 
utrotningshotade och nära hotade skogsarter i Finland har, frånsett lundarter. 

Resultaten visar att största delen av de arter som lever på död ved, lever på döda träd 
med en diameter över 10 cm. Under 3 % av arterna lever på döda träd med en diameter 
under 10 cm. Av dessa arter har 18 % specialiserat sig på att leva på mycket grova, över 
30 cm tjocka döda stammar. Flest arter som kräver grov död ved finns bland tickorna 
och skinnsvamparna (28 %) och bland andra svampar och växter (21 %), färre bland 
skalbaggarna (12 %) och bland övriga djur (7 %). (Tikkanen m.fl. 2006)

Grovleken hos de döda träden inverkar på vilka arter som förkommer på dem, eftersom 
grova träd ofta är äldre, deras bark tjockare, ytveden mer finådrig, andelen sommarved 
är större och det finns mer kärnved. Lågor med en stor andel kärnved har sitt ursprung 
i gamla grova träd. Grova döda träd har en mindre stamyta i förhållande till volymen, 
varför temperatur- och fuktförhållandena är stabilare i dem än i smala stammar som 
lätt torkar ut. Grova döda träd förmultnar långsammare och erbjuder därför äldre 
livsmiljöer av död ved, tunna stammar blir dessutom snabbare täckta av ytvegetation. 
(Siitonen & Stokland 2012). 

Man har kunnat konstatera att många tickor och skinnsvampar starkt föredrar grova, 
över 30 cm tjocka stammar av död ved. Sådana arter är bland andra trådticka, tajga-
skinn, rynkskinn, ostticka, kritporing och rosenticka. För många arter av levermossa 
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är grova döda träd viktiga livsmiljöer, eftersom markens konkurrerande bladmos-
sor tar över ytorna på dem mycket långsammare än på tunna stammar. (Siitonen &  
Stokland 2012)

Enligt resultaten i Junninens och Komonens (2011) litteraturöversikt, ökar antalet 
tickarter per död trädstam med växande träddiameter. Sippola m.fl. (2004) noterade i 
en undersökning de gjorde i norra Lappland, att antalet tickarter mer än fördubblades 
då storleken på döda träd ökade från en diameterklass under 20 cm till en diameter-
klass över 20 cm, och då granskade de alla trädslag som var med i undersökningen.  
En likadan ökning av tickarter observerade också Renvall (1995) på döda granstam-
mar. Siitonen m.fl. (2005) noterade att mängden förekomster av tickor, beroende  
på art, var 2–48 gånger så stor på lågor som var minst 30 cm tjocka, jämfört med 
10–19 cm tjocka lågor.

Allmänt taget ser det ut som om tröskelvärdet för rikligt med tickor är en träddiameter 
på 20–30 cm, åtminstone vad gäller granlågor. I den diameterklassen börjar det före-
komma sådana tickarter som kräver grov död ved. De tickor som förekommer på död 
ved med mindre diameter kan däremot vanligen också växa på grova stammar. Dess-
utom är det många vanliga tickor som förekommer mer på grova än på tunna stammar, 
vilket ökar antalet tickarter per stam. 

I gamla orörda skogar i Fennoskandien är det vanligen träd i diameterklasserna 20–29 
cm och 30–39 cm som utgör den största delen av volymen död ved. Likväl kan de grova 
40–49 cm tjocka trädens andel av volymen vara betydande (Siitonen 1998). I gamla 
grandominerade orörda skogar utgör minst 30 cm tjocka stammar i medeltal 42–54 % 
av volymen död ved, och under 10 cm tjocka stammar bara 1,7–2,7 %  (Siitonen 2001).

Men av den döda veden i ekonomiskogar är största delen stubbar och grot med ganska 
liten diameter (under 10 cm eller 10–19 cm). I ekonomiskogarna har den grova döda 
veden minskat mest. Proportionellt allra mest har de grövsta diameterklasserna med 
över 40 cm tjocka träd minskat, eftersom man med de omloppstider som är vanliga i 
ekonomiskogar inte ens strävar efter att få så grova träd. (Siitonen 1998)

Död ved med liten diameter uppkommer fortsättningvis rikligt i ekonomiskogarna som 
en följd av döende grenar, och i form av grot. Bland de arter som lever på död tallved 
finns det heller, åtminstone tills vidare, inte nämnvärt utrotningshotade arter. Dessut-
om erbjuder grova döda träd i sina toppar och grenar livsmiljöer också för arter som är 
specialiserade på att leva på död ved med liten diameter. Döda träd med liten diameter 
lämpar sig däremot inte som livsmiljöer för arter som behöver grova träd. 

På grund av det här bör målet för naturvårdsåtgärderna vara att öka mängden grov, 
över 20 cm tjock, död ved. Den är det mest brist på i våra skogar. 

Tröskelvärden för arter i död ved och skyddsmålsättningar härledda ur dem

I många undersökningar där man har studerat sambandet mellan ytan av en livsmiljö 
och antalet arter, har man noterat en accelererande minskning av arter då livsmiljön 
minskar till 20–30 % av sin ursprungliga storlek. Det här resultatet ser ut att gälla 
också för artantalet i död ved. 

Junninen och Komonen (2011) gjorde ett brett sammandrag av den forskning som ut-
förts på tickornas naturskyddsbiologi i Europas boreala zon. Enligt dem är den döda 
vedens nedbrytningsgrad den faktor som inverkar mest på antalet arter som lever på 
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en stam. Flest tickarter finns det på stammar som befinner sig i medlet av nedbryt-
ningssuccessionen. Grovleken å sin sida inverkar så, att det finns mer tickarter på lågor 
som är över 20 cm tjocka, än på andra typer av död ved. 

På beståndsnivå är volymen död ved den faktor som inverkar mest på tickornas artri-
kedom. Den minimivolym av död ved som krävs för att det ska finnas sällsynta tickor, 
verkar vara 20–40 m³/ha. I mogna boreala skogar växer det totala antalet arter, då 
man utvidgar det område man undersöker till en yta på cirka 20–30 hektar. (Junninen 
& Komonen 2011)

Därför föreslår Junninen och Komonen (2011) en 20/20/20-tumregel: ett bestånd 
på 20 hektar, där det finns döda träd i medeltal 20 m³/ha, varav många är över 20 
cm tjocka, är sannolikt ett minimum på beståndsnivå för ett skydd som är ekologiskt 
motiverat för att bevara mångfalden av tickor i det boreala Europa. 

Müller och Bütler (2010) gjorde ett sammandrag över europeisk forskning där man 
har funnit ett tröskelvärde för förekomst av en viss art eller en grupp av arter, och 
de fann 36 tröskelvärden för mängden död ved. De låg i intervallet 10–80 m³/ha i 
boreala skogar och i skogar på låglänta marker, och 10–150 m³/ha i blandskogar i 
bergen. De vanligaste tröskelvärdena var 20–30 m³/ha i boreala barrskogar, 30–40 
m³/ha i blandskogar i bergen och 30–50 m³/ha i ek- och bokskogar på låglänta mar-
ker. (Müller & Bütler 2010)

I död ved finns en stor mångfald av livsmiljöer. Det finns olika trädslag och träd av 
olika grovlek. Träd har dött på olika sätt och de befinner sig i olika stadier av nedbryt-
ning och i olika miljöer. De krav på livsmiljö som arter i död ved har är artspecifika 
och är till sin karaktär mycket varierande. Därför är den totala mängden död ved inte 
en tillräcklig mätare för att beskriva den mängd livsmiljöer som står till buds för en 
bestämd art. Också tröskelvärdena för antalet livsmiljöer som de i död vedlevande 
arterna behöver, är artspecifika i förhållande till livsmiljöns karaktär, mängd och i 
vilken skala den förekommer. 

Också Ranius och Fahrig (2006) konstaterar i sin syntesartikel om tröskelvärden för 
arter i död ved, att tröskelvärdena är artspecifika och är olika för olika arter, varför 
det lokala sambandet mellan antalet arter och mängden död ved sannolikt kan be-
skrivas av en gradvis stigande kurva utan tydliga tröskelvärden. Förekomsten av de 
mest krävande arterna förutsätter så stora mängder död ved som det i praktiken är 
omöjligt att åstadkomma i ekonomiskog. Det innebär att det också behövs helt skyd-
dade områden. I ekonomiskogar bör skyddsåtgärderna inriktas på områdesnivå och 
på bestämda typer av döda träd. (Ranius och Fahrig 2006)

Den döda ved som uppstår och lämas kvar i ekonomiskogar gynnar potentiellt arter 
som sprider sig lätt, och det är därför snarare mängden död ved på områdesnivå än i 
enstaka bestånd, som har betydelse. Dessutom kan man i ekonomiskogar producera 
vissa typer av död ved som är sällsynta på skyddsområdena, såsom träd som dött på 
solexponerade platser eller ett dött träd som skadats av eld. Med beaktade av att det 
på ett vidsträckt skogsområde finns tusentals arter som är beroende av död ved, och 
som har olika krav på livsmiljö, så blir det aldrig möjligt att i enkla regler komprimera 
kraven på hur mångfalden ska skyddas. Det innebär ändå inte att det är omöjligt att 
ställa upp kvantitativa mål för död ved. (Ranius & Fahrig 2006)

Exempelvis ställde Sveriges regering som mål att mängden hård död ved ska öka med 
40 % mellan åren 1995 och 2010. Eftersom det finns skäl att anta att all ökning av 
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mängden död ved främjar bevarandet av några arter, måste en sådan strategi godkän-
nas som ett preliminärt mål. En annan, och på längre sikt bättre strategi, är att definiera 
mål för tryggandet av mångfalden genom att utnyttja paraplyarter, som representerar 
olika typer av artgrupper beroende av död ved. (Ranius & Fahrig 2006)

Exempel på möjliga paraplyarter och deras kända livsmiljökrav finns till exempel i en 
artikel av Nilsson m.fl. (2001). Metoderna för att säkra mångfalden måste skräddarsys 
för dessa arters behov så att de är olika för olika områden i enlighet med arternas ut-
bredning. Mål som ställs på det här sättet skulle biologiskt sett vara mer relevanta, ef-
tersom också livsmiljötyperna i den döda veden och den regionala fördelningen skulle 
beaktas. (Ranius & Fahrig 2006)

Skyddsmål som Naturvårdsverket i Sverige har satt upp för arterna i 
död ved

I Naturvårdsverkets syntesrapport (de Jong & Almstedt 2005) om målen för skydd av 
arter i död ved, drar man följande slutsatser:

1. Vissa specialiserade arter kräver mycket stora mängder död ved (50 m³/ha eller 
mer). Deras fortlevnad kan tryggas endast på naturskyddsområden.

2.  Sådana ekonomiskogar utanför naturskyddsområden, där det finns minst 20 m³/
ha av död ved, verkar vara livsmiljöer av god kvalitet för många vedlevande arter. 

3.  På skogsdominerade områden bör sådana högklassiga (20 m³/ha av död ved) 
skogar utgöra 10–30 % av områdets hela areal. 

4.  Dessa högklassiga skogar bör förläggas i förbindelse med sådana naturskydds-
områden, och platser med en koncentration av naturvärden, där det förekommer 
sällsynta arter. 

5.  Om den här strategin genomförs stiger den genomsnittliga mängden död ved  
i de svenska skogarna till 10 m³/ha.

6.  För att det här kvantitativa målet för död ved ska uppnås år 2030, måste mäng-
den död ved varje årtionde öka med 40 %, vilket innebär en exponentiell tillväxt.

7.  Men, ännu viktigare än att uppnå ett sådant genomsnitt i hela Sverige, är att  
så snabbt som möjligt öka mängden död ved runt de tidigare beskrivna hot  
spot-områdena. 

8.  En viktig uppgift är att identifiera dessa hot spot-områden så fort som möjligt. 
För det behövs regionala bristanalyser.

9.  Död ved är viktig också utanför dessa högklassiga områden, men mängden kan 
vara mindre och mängdtillväxten långsammare. 

10.  En större kvalitativ mångformighet i den döda veden och en kontinuerlig tillgång, 
är lika viktigt som en stor mängd död ved. 

11.  En snabb ökning av mängden död ved runt hot spot-områdena är det sannolikt 
svårt att uppnå uteslutande på frivillig väg. Det kan bli nödvändigt med nya typer 
av politiska åtgärder, till exempel ekonomisk kompensation. 

12.  För att mer detaljerat kunna definiera vad man vill uppnå, behövs mer kunskap 
om tröskelvärden, spridningsförmåga, inverkan av livsmiljön och populations-
biologin för vissa arter. 
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Metoder för att åstadkomma en ökning av mängden död ved 

Man kan öka mängden död ved i ekonomiskogarna på många olika sätt genom att:

• lämna kvar fler stammar som dött på grund av skador eller konkurrens 

•  helt och hållet låta bli att ta ut grov död ved till energived

•  aktivt producera mer död ved till exempel genom att ställa högstubbar

•  lämna fler levande naturvårdsträd på hyggena

•  öka antalet skyddade naturobjekt och skyddszoner som lämnas helt utan åtgärder 

•  låta bli att gallra

•  förlänga omloppstiderna

•  undvika att död ved oavsiktligt förstörs vid avverkningar.

Med hjälp av tillväxtmodeller för beståndet kan man simulera hur stora mängder 
död ved det är möjligt att uppnå på lång sikt genom dessa olika naturvårdsmetoder. 
Ranius m.fl. (2003) studerade genom att använda modellering, hur naturvårdsåt-
gärderna enligt den svenska FSC-standarden ökade mängden död ved på ett 10 000 
hektar stort idealiserat granskogsområde med 100 % gran och en jämn utvecklings-
klassfördelning. 

Utgångspunkten var avverkning där 5 % av arealen på förnyelseytor lämnas kvar som 
naturvårdsbestånd och man vid förnyelseavverkning och gallring gör tre högstubbar 
per hektar. Vid slutavverkning förstörs 68 % av de döda träden och 3 m³/ha är den 
största mängd som får lämnas av nyligen döda träd. Om mängden nyligen döda träd 
överstiger 3 m³/ha, avlägsnas döda träd så att 1 m³/ha återstår.

Enligt modelleringen kan de naturvårdsåtgärder på hyggena som gjorts i enlighet 
med den svenska FSC-standarden på lång sikt öka den genomsnittliga volymen av 
död ved i granbestånd till det tredubbla, jämfört med nuläget. I modelleringen fanns 
det från början död ved 3,6 m³/ha, och efter naturvårdsåtgärderna 10,2 m³/ha. (Ra-
nius m.fl. 2003)

Mängden av och kvaliteten på den döda veden varierade under omloppstiden. Volymen 
av död ved låg i intervallet 5–15 m³/ha. Den var som lägst i medelålders, cirka 40 år 
gamla skogar och högst i förnyelsemogna skogar. Att lämna levande naturvårdsträd 
jämnar ut förekomsten av träd i olika stadier av nedbrytning under omloppstiden. Om 
man inte lämnar levande naturvårdsträd, finns det i en 40-årig skog i praktiken inga 
grova döda träd i första stadiet av nedbrytning. (Ranius m.fl. 2003)

Med hjälp av modellering studerade forskarna också hur enskilda naturvårdsåtgärder 
inverkar på mängen av och kvaliteten på död ved. Det gjordes så att de övriga fakto-
rerna som inverkade på slutresultatet hölls konstanta, och storleken ändrades endast 
på den faktor som undersöktes. 

Utifrån modelleringen drog forskarna följande slutsatser:

• Då man ökar arealdelen för naturvårdsträd vid förnyelseavverkning, ökar den genom-
snittliga volymen av död ved lineärt. 

•  Då man ökar den högsta tillåtna mängden av sparade nyligen döda träd, ökar den ge-
nomsnittliga volymen av död ved under omloppstiden, i synnerhet då den högsta tillåtna 
mängden från början är liten (under 5 m³/ha). 
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•  Att göra konstgjorda högstubbar i samband med avverkningen har en ganska liten in-
verkan på den genomsnittliga volymen av död ved under omloppstiden (jämför med 3 
högstubbar/ha/avverkningsgång i den svenska FSC-standarden). 

•  Hur många döda träd som förstörs vid slutavverkningar har en ganska stor inverkan på 
den genomsnittliga volymen av död ved under omloppstiden.

•  En förlängning av omloppstiden ökar den genomsnittliga volymen av död ved under om-
loppstiden. (Ranius m.fl. 2003)

I sin andra modelleringsundersökning använde Ranius och Kindvall (2004) ett lika-
dant 10 000 hektars idealiserat granskogsområde för att modellera utvecklingen av 
död ved. Också den här undersökningen utgick från kriterierna i den svenska FSC-
standarden, men här beaktade de också att 5 % av skogsarealen helt skyddas från eko-
nomibruk. Dessutom antog de att förstörelsegraden av död ved vid slutavverkning är 
klart lägre än i den tidigare undersökningen (Ranius m.fl. 2003), där den antogs vara 
68 %. I den här undersökningen antog de, att det vid slutavverkning förstörs 20 % av 
den hårda och 30 % av den mjuka döda veden. 

I undersökningen studerade de inverkan av olika naturvårdsåtgärder på en lång (200 
år) och på en kort (20 år) tidsperiod, efter att man på området gick över till ett skogs-
bruk i enlighet med de svenska FSC-kriterierna (tabell 2). Utgångsläget var ett svenskt 
granskogsområde som avverkats genomsnittligt hårt, och där det fanns död ved i med-
eltal 8,2 m³/ha. 

Tabell 2. uppnådda ökningar av mängden död ved genom olika naturvårdsåtgärder på ett idealiskt granskogsområde i Sverige, 
utgående från resultaten i en modelleringsundersökning med tidsperioder på 20 och 200 år. (Ranius & Kindvall 2004).

Ändring i skogsvården Ökning av volymen 
grov död ved under den 
långa perioden, m³/ha. 
Proportionell ökning (%) 
inom parentes.

Ökning av volymen  
grov död ved under  
20 år, m³/ha.  
Proportionell ökning (%) 
inom parentes.

5% av beståndet lämnas som naturvårdsträd vid slutavverkningen 1,23 (15) 0,12 (8)  

Tre högstubbar görs per hektar vid gallring och slutavverkning 0,57 (7) 0,18 (32) 

Nyss döda träd tas bort endast om deras volym överstiger 3 m³/ha, 
och även då lämnas 1 m³/ha

1,23 (15) 0,55 (48) 

Av volymen grova döda träd förstörs 20 % (hårda döda träd)
och 30 % (mjuka döda träd) vid slutavverkningar, i stället för 40 %  
och 60 %

1,31 (16) 0,17 (13) 

omloppstiden förlängs med 11 % 0,90 (11) -1,43 (-159) 

Arealen som lämnas utan åtgärder höjs från 2 % till 5 %

Då bördigheten i de bestånd som lämnas utan åtgärder är sämre  
än i dem som avverkas 1,38 (17) 0,51 (37) 

Då bördigheten är densamma i de bestånd som lämnas utan  
åtgärder som i dem som avverkas 1,75 (21) 0,54 (31) 
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Bild 11. Simuleringsresultat för utvecklingen av den genomsnittliga mängden död ved (m³/ha) 
i ett idealiserat granskogsområde efter att den svenska FSC-standarden tagits i bruk. Utgångs-
punkten var A) ett hårt avverkat område, B) ett normalt avverkat område och C) ett område 
med en stor andel (20 %) naturskog där det fanns rikligt med död ved. (Ranius & Kindvall 2004).
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Forskarna modellerade utvecklingen av mängden död ved ur tre olika utgångslägen 
som beskriver hur hårt skogen har avverkats, och dess historia. I den hårt avverkade 
skogen fanns det vid utgångsläget i genomsnitt död ved 2,6 m³/ha, i den normalt av-
verkade i medeltal 8,5 m³/ha, och i den där 20 % av arealen var orörd naturskog, fanns 
i medeltal 17 m³/ha. I det sist nämnda skogsområdet minskade arealen av naturskog 
under granskningens gång då avverkningarna framskred.

Enligt simuleringsresultaten ökade den döda veden i den normalt avverkade skogen 
med 150 % (från 8,5 till 21,2 m³/ha) på 200 år. I den hårt avverkade skogen ökade 
den genomsnittliga volymen död ved med 700 % (från 2,6 till 21,2 m³/ha). I det skogs-
landskap där utgångsläget var 20 % orörd naturskog, och där avverkningen framskred, 
förblev den genomsnittliga volymen död ved ganska oförändrad (bild 11). (Ranius & 
Kindvall 2004)

Enligt den här modelleringsundersökningen ökar mängden död ved mer än i föregå-
ende undersökning (Ranius m.fl. 2003), och stabiliseras på en genomsnittlig mängd 
av cirka 20 m³/ha, ungefär 150 år efter att en skogsvård i enlighet med den svenska 
FSC-standarden har tagits i bruk. (Ranius & Kindvall 2004). Skillnaden beror fram-
för allt på att forskarna i den här undersökningen beaktade också inverkan av skydd-
sarealen på 5 %, och att de antog att mycket mindre död ved förstörs vid slutavverk-
ning, mindre än hälften så mycket som i den föregående undersökningen (20–30 % 
vs. 68 %). 

När man som utgångspunkt för modelleringen använde beståndstrukturen i två verk-
liga skogsområden, gav simuleringen något lägre genomsnittliga volymer av död ved 
än ideallandskapet, storleksordningen 15–20 m³/ha. 
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Bild 12. Död ved som krossats under en skogsmaskin.
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Den 20–30 %:s förlust av död ved vid slutavverkning och markberedning som var ut-
gångspunkt i den här studien, förefaller ganska lågt beräknad. I de flesta undersök-
ningar har det svinn som uppmätts på förnyelseytor varit i storleksklassen 50–80 %. 
Men hur mycket som går förlorat beror på vilka markberedningsmetoder som används. 
Fläckupptagning och högläggning förorsakar ett mindre svinn än harvning och hyg-
gesplogning. 

Forskarna understryker i sina slutsatser, att även om naturvården utjämnar medelta-
let av mängden död ved i den skog som i utgångsläget till 20 % bestod av naturskog, 
kan avverkning där orsaka allvarliga skador för de arter som är beroende av död 
ved. Det här beror på att den döda veden är jämnare fördelad i landskapet än före 
avverkningen. Naturskogar med rikligt med död ved har ersatts av ekonomiskogar 
som per hektar har mycket mindre död ved, och den här förändringen kan innebära 
en förhöjd utrotningsrisk för en del av de arter som är beroende av död ved. (Ranius 
& Kindvall 2004)

Kostnadseffektiviteten för olika metoder att öka mängden död ved

I en svensk undersökning har man jämfört kostnadseffektiviteten hos fem olika meto-
der att öka mängden död ved i granskogar i tre olika län. (Ranius m.fl. 2004).

I regel visade det sig vara mest kostnadseffektivt att spara träd som dött naturligt. Det 
är alltid lönsamt att i rimliga mängder spara naturligt döende träd. I mellersta och 
norra Sverige var det ekonomiskt mer lönsamt att spara dem än att ta dem tillvara, 
eftersom drivningskostnaderna är höga. 

Det näst mest kostnadseffektiva var att göra högstubbar i samband med avverkningen, 
därför att högstubbar inte påverkar tillväxten i beståndet negativt, eftersom de inte 
minskar den växande skogens produktionsyta. Där det inte fanns naturligt döda träd 
var högstubbar det kostnadseffektivaste sättet att öka mängden död ved. 

Att lämna naturvårdsträd och markbereda manuellt för att undvika att förstöra den 
döda veden var medelmåttigt kostnadseffektivt, sämre än att spara naturligt döda träd 
eller göra högstubbar, men bättre än att förlänga omloppstiden. Skillnaderna mellan 
landskapen inverkade i någon på den inbördes lönsamhetsordningen. 

Forskarna kom fram till att FSC-certifieringens kostnadseffektivitet bäst förbättras 
genom att man lämnar fler naturligt döda träd och gör fler högstubbar, samt i det 
nordligaste landskapet, i Västerbotten, genom att markbereda för hand. (Ranius m.fl. 
2004) 

Men forskarna påpekar att de olika metoderna producerar eller sparar död ved av olika 
slag och att de producerar olika mängder död ved på beståndsnivå. Trots att det är 
kostnadseffektivt att göra högstubbar, producerar det bara små mängder död ved som 
lämpar sig som livsmiljö endast för vissa arter. Att åstadkomma död ved genom att 
förlänga omloppstiden är dyrt, men det ger död ved inne i en äldre skog. En mildare 
markberedning i sin tur sparar lågor på förnyelseytor och i ungskog. (Ranius m.fl. 
2004) Därför måste metoderna att producera död ved vara mångsidiga, inte endast 
kostnadseffektiva. 

I den andra undersökningen som gjordes med samma metod (Jonsson m.fl. 2006), tog 
man i modelleringen med utrotningshotade arter av organismer som lever på olika slag 
av död granved. Modelleringen gav som resultat att det i norra Sverige är kostnadsef-
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Bild 13. Den kostnad (SEK/ha) som orsakas då man ökar livsmiljövärdet i död ved med 1 % i södra Sverige genom att spara 
naturvårdsträd av olika trädslag, göra högstubbar, eller spara döda träd. (Jonsson m.fl. 2010, Gustafsson m.fl. 2016).
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fektivt att öka mängden död granved genom att grunda naturskyddsområden där skogen 
får utvecklas i naturtillstånd, medan det i södra Sverige på grund av högre virkespriser är 
mer kostnadseffektivt att öka den döda veden i ekonomiskogarna. 

I den tredje undersökningen tog Jonsson m.fl. (2010) reda på hurudan kostnadseffekti-
viteten är, för olika metoder att åstadkomma livsmiljöer i död ved för utrotningshotade 
arter, då skogarna är blandskogar med flera trädslag. De beståndstyper som studerades 
var tall-gran-björk- och tall-gran-asp-skogar (bild 13).

När de förutom mängden död ved tog i beaktande värdet av livsmiljöerna i död ved för 
utrotningshotade arter, visade det sig vara mer kostnadseffektivt att göra högstubbar av 
björk och asp än av barrträd, i synnerhet i södra Sverige. Också att lämna levande björkar 
och aspar som naturvårdsträd var mer kostnadseffektivt än att lämna barrträd. 

I norra Sverige blev det dyrt för skogsägarna att låta avverka björk och asp. Det är alltså 
lönsammare att lämna kvar dem i skogen och samtidigt erbjuder de livsmiljöer för in-
sekter, svampar, mossor och lavar. Det är alltså minst kostnadseffektivt att lämna natur-
vårdsträd av tall. Allra mest kostnadseffektivt är det att vid avverkning lämna kvar döda 
lövträd, särskilt i södra Sverige.

Konstgjorda högstubbar, forskning och rekommendationer

I Sverige har man redan under 20 års tid rutinmässigt gjort högstubbar i samband 
med avverkningar. Ursprungligen gjorde man högstubbar vid förnyelseavverkning-
ar men senare också vid gallringar. Numera görs i Sverige minst en miljon högstub-
bar per år i samband med avverkningar. De arter som förekommer i högstubbarna 
har studerats ganska mycket i Sverige. Gustafsson m.fl. (2016) har av forsknings-
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resultaten sammanställt en litteraturöversikt där de lägger fram följande utveck-
lingsförslag:

• I fortsättningen bör man göra fler högstubbar också av lövträd. Hittills har man i Sve-
rige huvudsakligen gjort högstubbar av gran och i mindre mån av tall. I högstubbar 
gjorda av lövträd såsom björk och asp, förekommer andra arter än i högstubbar av gran.

•  Om man i fortsättningen gör högstubbar av flera olika trädslag lönar det sig att på varje 
hygge göra högstubbarna av samma eller högst ett par olika trädslag. Högstubbarna gör 
mer nytta om det lokalt står mer likadana livsmiljöresurser till buds. Därför lönar det 
sig att på en del hyggen göra högstubbar av lövträd och på andra av barrträd. 

•  Högstubbarna blir gamla. Ännu 20 år efter avverkningen står de flesta av dem kvar. 
Hackspettar och mesar har börjat göra bohål i gamla högstubbar som nu skuggas av 
ungskog. För att ge ett bättre skydd för fåglarna ska man inte röja eller gallra runt 
högstubbar med bohål. Runt de andra högstubbarna ska man däremot röja och gallra 
hårdare än vanligt för att bevara solexponeringen så länge som möjligt. (Gustafsson 
m.fl. 2016)

Slutsatser och utvecklingsrekommendationer

En stor mängd skogsarter lever på död ved, i Finland cirka 5 000, och många av dem 
har gått tillbaka och blivit utrotningshotade. De mängder död ved som finns i ekono-
miskogarna ligger långt under de kända tröskelvärdena för många utrotningshotade 
och nära hotade arter. Därför är det ett välmotiverat ekologiskt mål att spara all död 
ved som uppstår i ekonomiskogarna. Att spara döda träd har visat sig vara det mest 
kostnadseffektiva sättet att öka mängden död ved, det till och med minskar avverk-
ningskostnaderna. 

Bild 14. Man ska lämna all slags död ved i skogen: olika trädslag, storleksklasser, och stadier av 
förmultning. Bilden är från Saarijärvi.
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Då man sparar död ved måste man beakta den skyldighet att avlägsna skadade barrträd 
som bestäms i lagen om skogsskador. På skadade objekt lämnas den mängd skadade 
barrträd som lagen tillåter, och bara den överskridande mängden förs bort. Dessutom 
ska man lämna kvar alla redan döda träd och skadade lövträd som lagen inte förutsät-
ter att man avlägsnar. 

Med tanke på naturen är det en god regel att lämna kvar alla sådana grova döda träd 
som skogsskadelagen inte förutsätter att ska avlägsnas, eller som inte förorsakar fara 
eller stänger av vägar. Exempelvis är utgångspunkten i kriteriet om död ved i den 
svenska FSC-standarden att alla träd som dött för mer än ett år sedan, och som inte 
förorsakar ovan nämnda olägenheter, ska sparas. 

Om det i skogsvårdsrekommendationerna förutsätts att ett visst minimiantal ska spa-
ras, finns det skäl att höja diameterkravet. Grova döda träd har minskat mest och de 
har en stor betydelse för de utrotningshotade arterna. Det är bra om de döda träd som 
ska sparas har en brösthöjdsdiameter på minst 20 cm, gärna ännu mer. Ett gott råd i 
skogsvård kunde vara, att man ska spara minst 20 av de grövsta döda barrträden per 
hektar, eller alternativt minst 20 över 20 cm tjocka döda barrträd. Utöver det sparas 
alla döda lövträd. 

Till exempel, ska man för närvarande enligt Finlands FSC-standard spara döda träd 
med ett minimidiametermått på 10 cm, vilket verkligen är lågt. En 14 meter hög gran 
med en brösthöjdsdiameter på 10 cm har en stamvolym på 59 liter, medan en 20 cm 
tjock och 14 m hög gran har en volym på 207 liter, det vill säga 3,5 gånger så mycket. 
Dessutom är tjockare träd i allmänhet också högre, vilket gör att en ökning av mini-
midiametern i verkligheten ger en totalvolym som är något större, kanske cirka fyra 
gånger så stor. 

En granstam med en brösthöjdsdiameter på 20 cm har en volym på 119–382 liter, be-
roende på höjden. Om man på en hektar lämnar 20 granstammar med en brösthöjdsdi-
ameter på 20 cm, blir deras sammanlagda stamvolym 2,4–7,6 m³/ha. På motsvarande 
sätt har 20 lika tjocka tallstammar en volym på 2,4–6,7 m³/ha.

Skillnaden blir ännu mycket större om man i stället för den totala stamvolymen beak-
tar endast volymen av den grövre, över 10 cm tjocka delen, av stammen. Det här sät-
tet att räkna används vid riksskogstaxeringen. Av ett träd med brösthöjdsdiametern  
10 cm, utgör endast den 130 cm höga rotändan grov död ved enligt RST:s definition. 
Volymen av en sådan här rotända är cirka 12 liter. Mängden grov död ved av ett träd 
med brösthöjdsdiametern 20 cm, är enligt RTS:s sätt att räkna ungefär 23 gånger 
större än volymen för det 10 cm tjocka trädet (Pekka Punttila, meddelande).

Med tanke på tryggandet av mångfalden är det inte ändamålsenligt att ge rådet att 
naturvårdsträd och döda träd ska lämnas jämt fördelade, och på samma sätt på alla 
hyggen. Det här ger en ganska liten ökning av död ved på områdesnivå, men inte  
en tillräcklig ökning på de ställen där det mest skulle behövas med tanke på krävande 
och utrotningshotade arter.

Som ett mål för mängden döda träd bör man ställa minst 20 m³/ha runt områden där 
det finns en koncentration av naturvärden som är viktiga för månfalden. Sådana om-
råden är till exempel naturskyddsområden, värdefulla naturobjekt, egna skyddsobjekt, 
förekomster och koncentrationer av utrotningshotade och nära hotade arter. Sam-
manlagt sådana skogar, rika på död ved bör utgöra 10–30 % av områdets areal. På de 
här områdena produceras och sparas framför allt de slag av död ved som förekommer  



44

på skyddsobjekt och/eller så förekommer där livsmiljöer som utrotningshotade och 
nära hotade arter behöver. 

Sådana kunde vara exempelvis de objekt som avverkas med specialavverkning en-
ligt FSC-standarden, och för vilka alltid kunde ställas klart högre krav på att spara 
naturvårdstäd och döda träd, oberoende av hur de i övrigt behandlas. Tanken är att 
målet för objekt där det utförs specialavverkning, tydligare än i dag skulle fungera 
som skyddszoner och stödområden för skyddsobjekt och koncentrationer av natur-
värden. 

På andra ställen som är fattigare på naturvärden, kan målet för död ved vara klart 
lägre, exempelvis 5 m³/ha, men ändå högre än det nuvarande medeltalet i ekonomi-
skogarna. I mån av möjlighet lönar det sig att vara mer flexibel vid planeringen, så att 
man kan spara mer eller mindre död ved på olika delar och/eller olika fastigheter på 
samma skogsägares marker, beroende på om områdena har höga naturvärden inte. 

Det är tillrådligt att koncentrera sig på att spara och producera ett visst trädslag och 
en viss typ av död ved (t.ex.högstubbar av björk eller granlågor) på en viss stämp-
lingspost. Om det på varje hygge finns död ved av många olika slag, finns det i all-
mänhet mycket litet av varje sort. Med tanke på en bättre koncentration och ett större 
sammanhängande område med ett visst slags död ved är det motiverat att för varje 
hygge koncentrera sig på att spara och producera en viss typ av död ved som det finns 
goda förutsättningar för och/eller som finns på naturobjekt i den närmaste omgiv-
ningen, eller som behövs som livsmiljö för utrotningshotade eller nära hotade arter 
som förekommer i närheten.
 
För närvarande uppmanar varken råden i god skogsvård eller skogscertifieringen till 
produktion av död ved med hjälp av högstubbar vid slutavverkning och gallring, trots 
att det skulle vara till nytta. Till exempel den svenska FSC-standarden förutsätter minst 
tre högstubbar eller ringbarkade träd vid slutavverkning. 

Metsä Group tog i oktober 2016 som allmän praxis att vid alla förnyelseavverkningar 
och gallringar göra två högstubbar per hektar, med skogsägarens tillåtelse. Två fyra 
meters högstubbar av massaved betyder för skogsägaren en minskad virkesförsälj-
ningsinkomst mellan några tiotals cent och drygt en euro, beroende på trädslaget. 
Toppen av det avbrutna trädet lämnas enligt direktivet som låga.

Det är bra att göra högstubbar av både barrträd och lövträd. På ett och samma hygge är 
det bäst att göra alla högstubbar av samma trädslag. Men om det finns ett fåtal lövträd 
i avverkningsbeståndet och i ett större omkringliggande skogsområde ska de inte göras 
till högstubbar, utan sparas som levande naturvårdsträd. 

Man ska tänka på markberedningen och använda högläggning och fläckupptagning i 
stället för harvning och plogning på sådana objekt där det finns ovanligt mycket död 
ved, och på områden där målsättningen är en större mängd död ved. Markbered-
ning som inte görs med avbrott förstör mer död ved, och förstörelsen är svårare att 
undvika.

Genom att bedriva ett kalhyggesfritt skogsbruk kan man spara död ved bättre än då 
man tillämpar likåldrigt skogsbruk, eftersom man då inte gör slutavverkning eller 
markberedning, och i allmänhet inte heller tar ut energived. Å andra sidan förhindrar 
en återkommande plockhuggning uppkomsten av döda träd, och kan också öka risken 
för att träd som dött stående faller och lågorna blir förstörda.
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GRANSKAT:

• Vilket skulle medelvärdet per hektar för det antal och den volym av 
levande naturvårdsträd vara, som har en klart positiv inverkan på  
de arter som lider vid avverkning. 

• Vilken är den minimidiameter för naturvårdsträd som har en klart  
positiv effekt med tanke på skogsarterna.

NATURVåRDSTRÄD

Att lämna naturvårdsträd tjänar flera olika syften. Naturvårdsträd lämnas bland annat 
av följande anledningar:

• som ”livboj” för arter i gammal skog under förnyelsefasen (en del arter klarar sig genom 
hela den fasen med hjälp av naturvårdsträd)

•  för att göra beståndstrukturen mer mångsidig (gamla träd, död ved, hålträd, trädslag)
•  för att på områdesnivå öka sammankopplingen mellan populationer som lever på gamla 

döda träd
•  som livsmiljö för arter beroende av död ved i successionens inledningsfas. 
•  för att säkra ekosystemets funktion (bland annat reglering av skadeinseksstammen, nä-

ringscykeln, upprätthållande av produktiviteten och pollinerarna)
•  för landskapets skull, för att lindra den förändring av landskapet som en slutavverkning 

ger upphov till.
•  till fröträd (ökar det naturliga plantuppslaget på en förnyelseyta)
(Franklin m.fl. 1997, Gustafsson, Kouki & Svedrup-Thygeson 2010)

Vid det praktiska avverkningsarbetet lämnar man oftast schablonmässigt kvar det an-
tal som kriterierna i PEFC- eller FSC- skogscertifieringen förutsätter, utan att närmare 
fundera över målet eller betydelsen för naturen i den omgivande skogen.

Motiverade målsättningar för hur man lämnar naturvårdsträd måste 
definieras 

Det man i första hand strävar efter när man lämnar naturvårdsträd ska inverka också 
på antalet träd, på kvaliteten och på hur arbetet utförs. Om man med grupper av natur-
vårdsträd vill gynna arter som hör hemma i en sluten skog, ska grupperna vara så stora 
som möjligt och gärna finnas i den skuggiga kanten av hygget som öppnar sig mot norr. 
Genom att vid avgränsningen ta hänsyn till topografin och den rådande vindriktningen 
kan man gynna ett vindskyddat läge. Längs kanterna av gruppen av naturvårdsträd 
lönar det sig att spara mindre träd för att minska risken för vindfällning. Man kan flytta 
värdefull död ved såsom gamla måttligt förmultnade stammar från avverkningsytan, 
till en fuktigare och skuggigare miljö inne i gruppen av naturvårdsträd. 

Om man stävar efter att göra beståndstrukturen mer mångsidig med hjälp av gamla, 
grova trädindivider, är det viktigt att välja sådana exemplar som har goda förutsätt-
ningar att bli långlivade och kunna utvecklas till sådana träd. Då genomgår de en 
långsam process med åldrande, död och förmultning. Sådana naturvårdsträd har en 
lång livscykel: först på ett öppet hygge, sedan i en plantskog och sist i en sluten skog. 
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De arter som lever på naturvårdsträd växlar i och med att trädet och förhållandena i 
omgivningen förändras. 

Om man främst är ute efter att skapa miljöer av död ved som i successionens inled-
ningsfas är solexponerade med tanke på störningsgynnade arter, är det bra att lämna 
naturvårdsträden utspridda eller i små grupper, och bränna hygget. På det sättet åstad-
kommer man snabbt död ved och mikroklimatet är mycket solexponerat på grund av 
att marken blir svart. På hyggen som ska brännas bör man lämna många naturvårds-
träd, 10–20 % av beståndets volym. 

Det är varken lönt eller möjligt att på alla förnyelseytor försöka uppnå allt det här. Det 
är bättre att avgöra för varje förnyelseyta separat, vilka fördelar för mångfalden det 
är vettigast att i första hand sträva efter, med tanke på miljöförhållanden och arter. 
Naturvårdsträden och genomförandet väljer man sedan enligt målsättningen. 

Mängden naturvårdsträd på avverkningsytorna har minskat 

Enligt uppföljningen av naturvårdshänsynen i ekonomiskogarna lämnades, under åren 
1996–2013 levande naturvårdsträd på hyggen på privat mark, i medeltal cirka 3 m³/
ha. Totalvolymen av dem var ungefär 0,3 miljoner kubikmeter per år. Under de senaste 
åren har mängden sparade naturvårdsträd minskat, och är nu ungefär 2,5 m³/ha (bil-
derna 15 och 16). (Korhonen m.fl. 2016)

Om den mängd död ved som naturvårdsträden producerar, årligen skulle vara lika 
stor som volymen av den mängd levande naturvårdsträd som årligen lämnas på hyg-
gena, skulle jämviktsvolymen av den döda ved som naturvårdsträden producerar på 
lång sikt och med genomsnittlig nedbrytningshastighet vara 0,7 m³/ha. Genom att 
fördubbla mängden naturvårdsträd kunde mängden död ved på lång sikt ökas med 
ungefär 1,5 kubikmeter per hektar. (Korhonen m.fl. 2016).

I de scenarioberäkningar som Naturresursinstitutet Luke och Finlands miljöcentral 
har gjort med hjälp av MELA-programmet (Korhonen m.fl. 2016), lämnades ungefär 
dubbelt så många levande naturvårdsträd (5 m³/ha) jämfört med vad som uppnåtts 
på sista tiden. I scenarioberäkningarna utgick man från att naturvårdsträden inte 
heller höggs ner vid avverkningar, utan fick växa till sig och dö enligt samma utveck-
ling som övrig skog. Enligt MELA-beräkningens prognos skulle naturvårdsträden ha  
en betydande potentiell inverkan på mängden gamla, grova levande träd i framtiden 
(17–43 % av de gamla träden, beroende på scenariot) (Korhonen m.fl. 2016)

I verkligheten skulle MELA-beräkningens prognos för att slå in, förutsätta mycket 
större mängder (cirka 3–4 gånger mer) naturvårdsträd än i dag, eftersom flera under-
sökningar visar att en del av naturvårdsträden avverkas eller dör kort efter slutavverk-
ningen. Och då blir de aldrig gamla, grova levande träd.

Den mängd naturvårdsträd som lämnas på slutavverkningsytor i privata skogar är i 
medeltal 2,5 m³/ha, vilket är en mycket liten del av det förnyelsemogna beståndets 
volym, det vill säga under 1 %. I internationella jämförelser mellan anvisningarna för 
naturvårdsträd i olika länder, var den mängd naturvårdsträd som förutsätts i Finland 
den allra lägsta. (PEFC-skogscertifieringen) (Gustafsson m.fl. 2012).

Naturvårdsträd avverkas på förnyelseytor på privat mark 

Salomäki (2005) följde med hur det gick för naturvårdsträden på Isojoen sahas hyggen 
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under åren 2000–2004. Han kom till resultatet att naturvårdsträd avverkades på en 
fjärdedel av alla förnyelseytor redan några år efter avverkningen. Det skedde i synnerhet 
om träden dog. Det som var särskilt illa med avverkningen var att den riktade sig framför 
allt mot grova tallar och björkar vilkas betydelse för arterna är störst. (Salomäki 2005)

Ett liknande resultat gav också en rundfråga till skogsägarna som Hännien och Kurttila 
gjorde (2007). Av de skogsägare som svarade berättade 27 procent att de någon gång 
hade avverkat naturvårdsträd på förnyelseytor. Av de svarande hade 65 procent inte 
avverkat naturvårdsträd, och 8 procent kunde inte svara. 

Merparten (59 %) av de tillvaratagna naturvårdsträden var vindfällen, enligt de skogs-
ägare som svarade. En knapp tredjedel var levade rotstående träd och en dryg tion-
dedel var döda rotstående träd. 46 % av de skogsägare som hade svarat att de hade 
avverkat eller tagit tillvara naturvårdsträd, uppgav ekonomiska skäl som orsak (av-
verkat till sågvaror, tillvaratagit värdefullt virke, brännved, inte lönt att lämna dem och 
ruttna), 31 % svarade skogsvård (det fanns redan plantor på ytan, det stör förnyelsen, 

Bild 15. Medelvolymen för levande och döda naturvårdsträd (m³/ha) på kalytor på privat mark 1996–2013 (Peltola 2014).

Bild 16. Levande naturvårdsträd som lämnats på slutavverkningsytor (st/ha) per kvalitetsklass (uppföljning av naturhänsynen, 
Finlands skogscentral och Tapio, Korhonen m.fl. 2016).
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plantskogsskötsel, avverkning av fröträd, för att undvika inseksskador) och 23 % gav 
andra skäl (ex. fallit i storm, fallit över en väg, förfulat landskapet).

Utgående från en inventering av förnyelseytorna konstaterade Hänninen och Kurttila 
(2007) att av stubbarna att döma hade det avverkats levande och döda naturvårdsträd 
på 30 % av ytorna. På 16 % av objekten hade man avlägsnat levande naturvårdsträd, 
på 12 % vindfällen och på 5 % döda rotstående träd. Sådana förnyelseytor där alla 
naturvårdsträd hade tagits bort fanns det bara få av; något under 4 % av alla objekt. 
Alla levande naturvådsträd hade huggits ned på bara två procent av objekten. Att ta 
tillvara vindfällen var något vanligare, för på sju procent av objekten hade alla förts 
bort. Då man över huvud taget hade avlägsnat naturvårdsträd, var mängden träd som 
tagits bort på förnyelseytor påfallande stor, i medeltal 17 stammar motsvarande drygt 
sjutton kubikmeter. Största delen (cirka 65 %) av de naturvårdsträd som avverkats 
på förnyelseytor var levande grova barr- eller lövträd med en diameter över 20 cm. 
(Hänninen & Kurttila 2007)

Utgående från resultaten av Hänninens och Kurttilas (2007) rundfråga var det för 
många skogsägare (och även för skogsfackmän) oklart varför man lämnar naturvårds-
träd. Många skogsägare tror att naturvårdsträd och fröträd är samma sak. Det mest 
oroväckande var att två tredjedelar av skogsägarna ansåg att naturvårdsträden ska tas 
bort i samband med plantskogsvården eller senast vid första gallringen. 

Rådgivningen till skogsägarna har följaktligen inte lyckats särskilt bra med att moti-
vera för dem varför man ska lämna naturvårdsträd. Resultatet väcker berättigad oro 
för hur det ska gå för naturvårdsträden vid skogsbruksåtgärder längre fram. De mäng-
der av naturvårdsträd som uppmäts vid den inventering av naturhänsynen som görs 
kort efter slutavverkning, ger därför inte någon realistisk bild av den verkliga mängd 
naturvårdsträd som blir kvar i skogen på lång sikt. 

En betydande del av naturvårdsträden dör ganska snart efter  
slutavverkningen 

En betydande del av naturvårdsträden faller omkull eller dör stående ganska snart ef-
ter slutavverkningen. Då fortsätter de inte att växa, det sker ingen diameterutveckling 
och de blir aldrig gamla och grova levande trädindivider. Däremot blir de livsmiljöer 
för arter som lever i död ved. 

Den första nordiska undersökningen av hur länge naturvårdsträd överlever startade 
i norra Sverige år 1985. (Esseen 1994). På ett kalhygge med arealen 41 ha, där man 
avverkat gammal granskog, lämnades fem olika stora grupper av naturvårdsträd med 
arealerna 1/16 ha, 1/8 ha, ¼ ha ½ ha och 1 ha. Hygget låg högt uppe på ett blåsigt ställe. 

Den första hösten efter avverkningen fällde kraftiga vindar många av naturvårdsträ-
den. Under den första fem år långa uppföljningsperioden dog alla träden i de minsta 
grupperna (1/16 ha) och 30 % i de största (1 ha). Granarna hade tagit något mer skada 
än björkarna. Den vanligaste skadeorsaken var vindfällning (67 %) och den näst vanli-
gaste att stammen gått av (24 %). (Esseen 1994)

Också hela ytan av den största, 1 hektar stora gruppen av naturvårdsträd, berördes av 
tydliga kanteffekter. Kanteffekterna syntes som en stor mängd nedfallna och skadade 
träd, som rotvältor som blottat markytan i stor omfattning och som rikligt med död 
ved, och förändringar i fältskiktet och trädslagen. Kanteffekterna var tydliga över 50 
meter från tädgruppens kant. (Esseen 1994)
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Naturvårdsträden inverkar ganska lite på tillväxten i plantskog 

Valkonen m.fl. (2002 och 2003) studerade vilken inverkan levande naturvårdsträd 
har på tillväxten i ett plantbestånd av tall, med hjälp av material insamlat på nio 
plantskogsobjekt och modellering. Träd som växer omedelbart under naturvårds-
trädens kronor har inte förutsättningar för produktionstillväxt. Den ytan är emeller-
tid liten, cirka 21 m² per naturvårdsträd eller 0,2 % av hela förnyelseytan. 

Den bromsande effekt på tillväxten som rotkonkurrensen har, utsträcker sig till 
ett större område. Naturvårdsträd av tall med diametern 25–40 cm förorsakar en 
minskad tillväxt för tallplantorna med 9–17 % inom en 10 meters radie. På hela 
förnyelseytans längdtillväxt inverkar 5 träd/ha 1,3–2,7 %, 10 träd/ha 2,7–5,3 % 
och 30 träd/ha 8,5–16,0 %. I den här undersökningen som gjordes i Birkaland 
kunde man inte se ytor med dåligt plantuppslag runt naturvårdsträden, vilket har 
observerats på de karga växtplatserna i norra Finland. (Valkonen m.fl. 2002)

I sin andra undersökning studerade Valkonen m.fl. (2003) med hjälp av material från 
nio plantbestånd och modellering, hur naturvårdsträd av björk och asp inverkade på 
tillväxten i ett plantbestånd av tall. Naturvårdsträden av björk och asp hade en något 
mindre inverkan (cirka 20 %) på längdtillväxten hos tallplantorna än naturvårdsträ-
den av tall skulle ha, enligt den modell som utvecklades i den förra undersökningen 
(Valkonen m.fl. 2002).

Forskarna slutsats är att naturvårdsträd av björk och asp åtminstone inte har en 
större konkurrenseffekt på en tallplantskog än naturvårdsträd av tall. Inom en radie 
av 10 meter runt asparna kom det upp rikligt med aspskott. Konkurrenseffekten av 
skotten blev mindre eftersom de upprepade gånger blev avbitna av älg och därför 
var mindre än tallplantorna. (Valkonen m.fl. 2003)

Elfving & Jakobsson (2006) studerade vilken inverkan 60 naturvårdsträd av tall 
hade på det underliggande tallbeståndet. Studien gjordes i 25 olika bestånd i oli-
ka delar av Sverige, från Skåne till Norrbotten. De studerade tallarna hade en 
brösthöjdsålder på 100–263 år, de var 13–25 m höga och det underliggande tall-
beståndet var 30–90 år gammalt. Det empiriska materialet, och tillväxtmodellerin-
gen som gjordes utgående från det, visade tydligt att tallarna växte klart sämre i 
närheten av naturvårdsträden, jämfört med de tallar som växte längre ifrån (10–18 
meter borta). Inverkan sträckte sig 7 meter från naturvårdsträden på medelgoda 
ståndorter. På kargare ståndorter sträckte sig effekten längre bort, (10 meter från 
naturvårdsträden), och på bördigare marker var området snävare. (Elfving & Ja-
kobsson 2006)

På en medelgod ståndort blir det under varje kvarlämnat träd ett 30 m² stort område 
som inte kan användas för virkesproduktion (en variation på 16–200 m² beroende 
på markens bördighet). På medelgod mark innebär 10 naturvårdsträd per hektar i 
medeltal en 3 % minskning av virkesutfallet. (Elfving & Jakobsson 2006) Resultatet 
är i samma storleksklass som i den undersökning Valkonen m.fl. gjorde (2002).

Samma forskare (Jakobsson & Elfving 2004) studerade i en annan undersökning i 
Vindeln i norra Sverige, hur 44 tallar som lämnats som överståndare i ett bestånd 
som avverkades 1912, hade inverkat på den underliggande förnyade tallskogen. 
Träden hade vuxit sämre i närheten av överståndarna. Den nedgång i virkesutfall 
som som uppmättes i undersökningen, motsvarade med 10 naturvårdsträd per 
hektar en minskning på 2,5 % eller 4,9 m³/ha. Forskarna bedömde att överståndar-
nas tillväxtökning var större än tillväxtförlusten i det undre skiktet.
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Dödligheten hos samma grupper av naturvårdsträd undersöktes på nytt 18 år efter ka-
lavverkningen. Efter de första fem åren minskade dödligheten betydligt till 1–4 % per 
år, jämfört med 6–20 % under den första femårsperioden. På kontrollområdet med 
sluten skog förblev dödligheten hela tiden konstant, 0,7 % per år. (Jönsson m.fl. 2007)

Under den senare 13 år långa uppföljningsperionen minskade vindfällningens bety-
delse som orsak till att träden dog från tidigare 71 % till 22 %. Under den senare tidspe-
rioden var det vanligare att träden dog rotstående på grund av rötsvampar (45 % av de 
döda träden). (Jönsson m.fl. 2007)

Dödligheten var fortfarande som störst i den västra kanten av gruppen naturvårdsträd, 
som en följd av de rådande västvindarna. De grova träden hade fortfarande en högre 
dödlighet än de med mindre diameter. Enligt forskana utsätts de 1 hektar stora grup-
perna av naturvårdsträd på högt belägna blåsiga ställen för kraftiga kanteffekter, och de 
erbjuder inte heller samma miljöförhållanden som en sluten skog. (Jönsson m.fl. 2007)

Också i den finländska MONTA-undersökningen noterade man den stora mängden 
vindfällen bland naturvårdsträden under de första åren efter kalavverkningen. Vid 
uppföljningen efter tre år hade tre gånger så många naturvårdsträd i grupperna på 
torvmark fallit omkull (48 %), jämfört med i grupperna på momark (15 %). Förhål-
landevis något fler granar än björkar hade fallit. Grupperna av naturvårdsträd var i 
den här undersökningen i medeltal 0,2 ha på torvmark och 0,06 ha på momark. Grup-
pernas storlek eller form inverkade inte på antalet vindfällen. Vindarna var under för-
sökstiden normala och vindstyrkan översteg i inget skede 10 m/s. (Hautala & Vanha-
Majamaa 2006)

I FIRE-undersökningen som utfördes i Lieksa följde man med dödligheten för 2 758 
naturvårdsträd på 16 hyggen under 10 år efter avverkningen. De undersökta skogarna 
var talldominerade och på hyggena lämnades grupper av naturvårdsträd; på 8 hyggen 
10 m³/ha (3 % av volymen) och på 8 hyggen 50 m³/ha (17 % av volymen). Naturvårds-
träden lämnades huvudsakligen i små grupper vars storlek var cirka 200–300 m² på 
en lägre och 300–500 m² på en högre nivå av naturvårdsträd. Vissa naturvårdsträd 
lämnades också separat från grupperna som enstaka individer. Medeldiametern för 
naturvårdsträden var 19 cm och medelhöjden 15,4 m. Tallarnas medeldiameter var 28 
cm, granarnas 14 cm och lövträdens 19 cm. Minimidiametern var 5 cm. Hyggesbrän-
ning utfördes på hälften av avverkningsytorna. (Heikkala m.fl. 2014).

Efter tio år hade 34 % av naturvårdsträden dött på de områden som inte hade bränts 
(bild 17). Dödligheten fördelade sig ganska jämt under perioden. Det fanns inte någon 
statistiskt betydande skillnad mellan dödligheten på den lägre och den högre nivån av 
naturvårdsträd. Hyggesbränningen ökade kraftigt dödligheten för naturvårdsträden 
och påskyndade deras död. 

Av naturvårdsträden på hyggesbrända avverkningsytor hade 84 % dött i slutet av 10 
årsperioden (bild 17), och nästan hälften dog genast efter branden. På avbrända om-
råden där nivån (standarden) på naturvårdsträden var 10 m³/ha var nästan alla träd 
döda redan efter fyra år, och efter tio år var bara en tall vid liv. 

Träden levde längre på de avbrända ytor där det fanns naturvårdsträd 50 m³/ha. Efter 
fyra år levde endast en fjärdedel av den ursprungliga trädvolymen. Däefter minskade 
trädens dödlighet klart, och i slutet av den tioåriga uppföljningsperioden fanns det 
fortfarande kvar levande träd ungefär 10 m³/ha (bild 17), och ett mångsidigt urval le-
vande träd, döda rotstående träd och lågor. 
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Enligt Heikkala m.fl. (2014) beror skillnaden i dödlighet mellan de olika nivåerna på 
naturvårsträd, på att brandens styrka är större på hyggen där nivån på naturvårdsträd är 
lägre eftersom grupperna av naturvårsträd där var något mindre. 

På områden där man inte hade hyggesbränt fanns det inga skillnader i dödlighet mel-
lan olika trädslag. På vardera nivån av naturvårdsträd var den dödlighet som orsakats 
av branden mindre bland tallen än bland övriga trädslag. Efter 10 år var inte ett enda 
lövträd vid liv på de avbrända ytorna. Av granarna levde endast några individer som alla 
var från objektet med en högre nivå av naturvårdsträd 50 m³/ha.

På områden där man inte hade utfört hyggesbränning, var den enda skillnaden mellan 
trädslagen att det fanns fler döda rotstående tallar än andra trädslag. (Heikkala m.fl. 
2014). Det här beror antagligen på att döda tallar i allmänhet hålls stående längre än 
andra trädslag. 

Enligt Heikkala m.fl. (2014) visar försöket att naturvårdsträd kan upprätthålla ett konti-
nuum av död ved i de tidiga successionsfaserna ifall man lämnar tillräckligt många träd. 
Elden tillsammans med den stora mängden naturvårdsträd skapar en mångsidig kom-
bination. Om antalet naturvårdsträd är mindre kan elden bli för kraftig med tanke på de 
levande träden eller på kontinuiteten av död ved.

Enligt forskarna kan hyggesbränning på sådana hyggen där grupperna av naturvårdsträd 
är små, ha en mycket negativ inverkan på de arter som är beroende av levande träd efter-
som nästan alla träd där dör snabbt. Om alla naturvårdsträd dör inom några år efter av-
verkningen, kan de arter som är beroende av levande eller nyligen döda träd antagligen 
inte upprätthålla en livskraftig population. (Heikkala m.fl. 2014)

Att naturvårdsträden på avbrända ytor dör inom kort bryter kontinuiteten av döda träd 
på lång sikt, jämfört med obrända ytor. Problem med kontinuiteten av levande och döda 
träd kan åtminstone delvis hanteras genom att lämna stora mängder naturvårdsträd som 
under en längre tid producerar nyligen döda träd. (Heikkala m.fl. 2014)

Bild 17. utveckling av naturvårdsträdens volym under en period av 10 år på dels avverkade, 
dels avverkade och hyggesbrända objekt på försöksytorna i FIRE-undersökningen i Lieksa. 
(Heikkala m.fl. 2014, Gustafsson m.fl. 2016). 
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När elden ger upphov till en varierande dödlighet, skapar den vanligen också ytterst 
mångsidiga livsmiljöer för arter i död ved: träddöden pågår på lång sikt, därför finns 
det under lång tid både levande, försvagade och döende träd, och träd som dött vid 
olika tidpunkter. Det här är mycket gynnsamt för mångfalden bland arterna som lever 
i död ved. Alltså, endast då hyggesbränningen kombineras med en stor mängd natur-
vårdsträd har de en obestridligt positiv inverkan på förekomsten av och dynamiken hos 
död ved. (Heikkala m.fl. 2014)

Men andra fördelar än sådana som gynnar den strukturella mångfalden hos livsmiljöer 
i träd, kan uppnås också med ett mindre antal naturvårdsträd. Till exempel för arter 
som är beroende av brand är ett kontinuum av död ved inte så viktigt. De behöver 
färskt brandskadat trä och stannar i allmänhet inte på samma avbrända område längre 
än några år. (Heikkala m.fl. 2014)

Enligt Heikkala m.fl. (2014) krävs det en stor mängd naturvårdsträd, som den i un-
dersökningen använda 50 m³/ha, för att på längre sikt på ett hygge upprätthålla ett 
bestånd av både levande och döda träd, och mångfalden hos de arter som är beroede 
av dem. Även om en en större mängd naturvårdsträd klart gynnar mångfalden, är det 
inte lätt att säga exakt vilken mängd naturvårdsträd som är tillräcklig för att arterna 
ska leva vidare.
 
Att trygga naturvårdsträdens fortbestånd på områdesnivå är ett sätt att upprätthålla 
tillgången till en tillräcklig mängd levande och döda träd för en mångsidig artfauna. 
Det här fungerar emellertid bara för sådana arter som har en god spridningsförmåga. 
För de arter som är beroende av brand måste man emellertid skapa brandmiljöer på 
områdesnivå, så att det står färskt brandskadat virke till buds inom ett område som 
ligger inom dessa arters spridningsförmåga. (Heikkala m.fl. 2014)

Heikkala m.fl. (2014) menar att genom att hålla en nivå av naturvårdsträd på 10–20 %  
i kombination med hyggesbränning kan man uppnå goda resultat, eftersom man då ska-
par en variation av livsmiljöer i ved. Med en mindre mängd naturvårdsträd ökar hygges-
bränningen trädens dödlighet så kraftigt att det skapas en mycket kortvarig puls i bild-
ningen av död ved, och ett avbrott i de levande trädens kontinuum. (Heikkala m.fl. 2014)

Rosenvald m.fl. (2008) studerade hur 3 255 naturvårdsträd hölls vid liv på 102 avverk-
ningsytor (i medeltal 2,3 ha) i Estland unde 6 års tid. De koncentrerade sig på hur läget 
och anpassningen inverkade. Av naturvårdsträden dog 35 % under forskningsperioden 
och de producerade 4,4 m³ lågor och 1 m³ döda rotstående träd per hektar. Dödlighe-
ten avtog under forskningsperioden. 

Det som mest inverkade på i vilken mån naturvårdsträden överlevde var trädslaget 
(lövträden hölls bättre vid liv), diametern (beroende av trädslag), placering i förhål-
lande till skogsbrynet (de träd som stod nära det nuvarande eller tidigare skogsbrynet 
hölls längre vid liv), hur tätt naturvårdsträden stod (träden hölls vid liv bättre, ju tätare 
de stod) och hur känslig platsen var för störningar (känslighet för störningar minskade 
naturvårdsträdens överlevnad). Slutsatsen blev att naturvårdsträden helst ska vara 
större trädindivider, och i öppna förhållanden ska lämnas sådana exemplar som redan 
är anpassade till dylika platser, medan man nära kanten till den återstående skogen 
lämnar individer anpassade till skogens inre. (Rosenvald m.fl. 2008)

Scott & Mitchell (2005) utvecklade, efter att ha mätt 1 215 naturvårdsträd i kust-
skogarna i Clayoquot Soundin i Brittiska Columbia, en GPS-baserad metod för att 
uppskatta risken för vindfällning. Andelen skadade träd ökade när trädets höjd/
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diameterförhållande växte och när kronan var tätare och läget mer utsatt för vind. 
Andelen skadade träd minskade när den levande kronans andel av trädets höjd och 
trädtätheten efter avverkningen var större. Forskarna rekommenderar att man på 
områden som är känsliga för stormskador sparar minst 20 % av tätheten i det ur-
sprungliga beståndet och som naturvårdsträd gynnar träd med ett lågt höjd/diame-
terförhållande och en gles och lång levande krona.

Hallinger m.fl. (2016) studerade och modellerade naturvårdsträdens mortalitet utgå-
ende från ett empiriskt material. Forskningsmaterialet bestod av 583 grupper av na-
turvårdsträd på 206 kalavverkningsytor, på ett vidsträckt område i mellersta Sverige. 
Materialet var alltså betydligt större än i tidigare nordiska undersökningar. Forskarna 
uppskattade den kumulativa dödligheten under en 20 års period till i medeltal 12 % för 
tall, 25 % för gran och 16 % för björk. I endast 10 % av grupperna av naturvårdsträd var 
dödligheten över 50 %. 

De viktigaste faktorerna som minskade döfligheteten var hur tätt naturvårdsträden 
stod och trädgruppens volym, samt hur de stod i förhållande till ett tidigare öppet 
skogsbryn. Dödligheteten ökade om de var kraftigt utsatta för vind. Den här under-
sökningen ger en klart positivare bild av hur naturvårdsträden överlever, än tidigare 
undersökningar. (Hallinger m.fl. 2016)

Undersökningar av dödligheteten hos naturvårdsträd visar att en betydande del av trä-
den dör under de första tio åren. Höga träd, i synnerhet granar har en högre dödlighet 
än låga träd. Åtminstone i granbestånd är dödligheten som högst under de första åren 
efter avverkningen, och avstannar sedan betydligt. I stora grupper av naturvårdsträd är 
dödligheten sannolikt lägre än för enstaka träd eller i mindre grupper. Men också i de 
stora grupperna av naturvårdsträd, till och med så stora som en hektar, är dödligheten 
mycket större än i en sluten skog. 

Dödligheten hos naturvårdsträd kan enligt forskningen minskas genom att välja 
trädindivider som är grova i förhållande till höjden, genom att lämna många natur-
vårdsträd i stora grupper, och spara sådana träd som redan är anpassade till öppna 
förhållnden och sådana som växer nära skogsbrynet. 

Naturvårdsträden ska vara grova

I det föregående kapitlet som handlade om döda träd drogs slutsatsen att döda stam-
mar, över 20 cm tjocka, har en klart större betydelse för att trygga mångfalden hos 
arter i död ved, än stammar som är tunnare än så. 

Det samma gäller naturvårdsträd eftersom ett centralt syfte med att lämna naturvårds-
träd är att öka mängden grov död ved. Eftersom en betydande del av naturvårdsträden 
dör ganska snart efter slutavverkningen, är det klart att för att kunna producera död 
ved som är över 20 cm tjock måste träden vara åtminstone så grova när de lämnas kvar.

En annan målsättning är att naturvårdsträden ska växa och utvecklas till gamla grova 
träd. Det är ett mål som nås bäst av träd som är så gamla och grova som möjligt redan 
när de lämnas kvar. Träd som i vanliga ekonomiskogar ses som förnyelsemogna är inte 
på långt när gamla, och i allmänhet inte heller särskilt grova. Ett 20 cm tjockt träd är 
ännu inte speciellt grovt.

I boreala naturskogar kan snarast över 40 cm tjocka stammar ses som grova. I boreala 
orörda skogar finns det i allmänhet några tiotal stammar av den här storleken per 
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hektar. (Linder & Östlund 1998). Enligt Nilsson m.fl. (2003) finns det i boreala skogar 
i Skandinavien vanligen minst 20 stycken över 40 cm tjocka träd. 

Linder och Östlund (1998) studerade med hjälp av gammalt skogsinventeringsmaterial 
förändringar som skett i beståndstrukturen på vidsträckta skogsområden i den mel-
lanboreala zonen i Sverige under perioden 1886–1996. Forskarna upptäckte att på över 
95 % av arealen på två undersökta skogsområden (sammanlagt 102 000 ha) fanns det 
i slutet av 1800-talet 20–80 stycken över 33 cm tjocka träd. Grova träd, huvudsakligen 
tallar, fanns det alltså i praktiken överallt på de undersökta skogsområdena, på den 
tiden när man ännu inte hade avverkat industrivirke i stor skala. (tabell 3).

Ännu vet man inte hur stor del av naturvårdsträden som hinner utvecklas till gamla 
grova träd innan de dör. Uppföljningsresultat av dödligheten hos naturvårdsträden 
finns tillsvidare endast för en period på 10–20 år. Under den tiden har naturvårdsträ-
dens dödlighet varit hög. 
 
Ifall naturvårdsträden på icke hyggesbrända avverkningsytor fortsätter att dö i samma 
takt som Heikkala m.fl. (2014) konstaterade i sin undersökning, kommer alla natur-
vårdsträd på nivån 10 m³/ha att vara döda 20 år efter avverkningen, och alla på nivån 
50 m³/ha efter cirka 35 år. Då kommer knappast några av dem att bli riktigt gamla 
grova träd, ifall områdets bestånd är 70–80 år vid slutavverkningen. 

Eventuellt minskar dödligheten hos naturvårdsträden på ett betydande sätt efter den 
första tioårsperioden. Så gick det i Jönssons m.fl. (2007) undersökning där dödlighe-
ten bland naturvårdsträden (granar och björkar) var mycket hög under de första fem 
åren, och sedan under de 13 följande åren sjönk till en nivå på 1–4 %/år. Den fortsatte 
alltså ändå relativt hög, klart högre än på kontrollytorna i sluten skog (0,7 %). 

Men exemplet beskriver bra att den stora dödligheten bland naturvårdsträden gör att 
ganska få av dem kommer att bli riktigt gamla och grova träd. Så går det sannolikt i 
synnerhet om omloppstiderna är korta, om man lämnar få naturvårdsträd, och de som 
lämnas har en anspråkslös diameter och är i samma ålder som det avverkade bestån-
det. Därför är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att de naturvårdsträd som man 
lämnar har förutsättningar att hållas vid liv, dels med tanke på deras egenskaper, dels 
på var de växer. 

Det lönar sig att ställa upp målen för naturvårdsträdens antal och  
kvalitet utgående från analyser på områdesnivå

Det är svårt att direkt utgående från forskning definiera en målnivå för hur många 
naturvårdsträd som ska lämnas. Men den ska ändå leda till den mängd död ved och 
det antal gamla grova trädstammar som ställts som mål för hela området. Målnivån är 

Tabell 3. Arealandelar av täthetsklassen träd med en brösthöjdsdiameter på över 33 cm, på två  
vidsträckta skogsområden i Sverige i slutet av 1800-talet (Linder & Östlund 1998).

Område Skogsareal 
(ha)

% av skogsarealen för grova träd  
i olika klasser av förekomsttäthet

<20 20-40 40-60 60-80 >80

orsa 53 000 0,3 17,9 57,3 20,2 4,3 

Älvdalen 49 000 1,2 59,7 35,6 3,4 -



56

också en kompromiss mellan ekonomiska och ekologiska värden och ambitioner, och 
kan därför inte avgöras enbart utgående från naturvetenskapliga kunskap. 

Heikkala (2016) konstaterar i sin doktorsavhandling att med tanke på hur man ska 
uppnå nyttan av mångfald är det väsentligt att man lämnar tillräckligt med naturvårs-
träd. Trots att det inte går att direkt ur Heikkalas resultat dra slutsatser om exakta 
rekommendationer för antalet naturvårdsträd, visar de mycket tydligt att de mängder 
som i dag används i Fennoskandien (1–5 % av beståndes täthet före avverkning) är för 
små. De är för små både för att bevara en mångfald av arter och för att uppfylla den 
målsättning som gjorts för att spara många naturvårdsträd. En förutsättning för att 
trygga ett kontinuum av levande och döda träd är ett större antal naturvårdsträd. 

En mängd naturvårdsträd under 10 m³/ha kan på lång sikt erbjuda endast en mycket 
begränsad resurs. Men det är ändå osannolikt att en tillräcklig mängd naturvårdsträd 
kommer att lämnas på alla hyggen. Det är kanske inte ens nödvändigt, ifall man kan 
planera hur naturvårdsträd ska lämnas på områdesnivå på ett sådant sätt, att det hela 
tiden står objekt med en hög nivå av naturvårdsträd till buds inom avståndet för arter-
nas spridningsförmåga. (Heikkala 2016)

I några enstaka experimentuppställningar i USA och Kanada har forskarna utgående 
från resultaten lagt fram ett tröskelvärde för mängden naturvårdsträd på 10–20 % av 
hela mängden och mångfalden i den gamla skogen (Craig & Macdonald 2009, Halpern 
m.fl. 2012). I dessa studier har man undersökt saken med tanke på artsammansätt-
ningen i underväxten. 

I en översiktsartikel som behandlar internationell praxis och forskning om naturvårds-
träd lägger författarna (Gustafsson m.fl. 2012) fram som sin expertrekommendation 
att en minimimängd för naturvårdsträd är 5–10 % av beståndets volym eller av arealen. 
Skribenterna konstaterar att betydligt större mängder av naturvårdsträd ofta behövs 
för att uppnå de ekologiska målen. 

Volymen hos en genomsnittlig gallrad förnyelsemogen skog i södra eller mellersta 
Finland är ungefär 250–300 m³/ha och stamantalet 400–500 stammar/ha, men det 
finns naturligtvis en stor variation på beståndsnivå. I en sådan här skog är 5–10 % av 
volymen 12,5–30 m³, och 5–10 % av stamantalet är 20–50 stammar/ha.

Kriteriet för naturhänsyn i den svenska FSC-standarden förutsätter att man lämnar 
naturvårdsträd på 5 % av slutavverkningsarealen. I en internationell jämförelse mellan 
direktiven för naturvårdsträd i olika länder är den mängd som förutsätts i Finlands 
PEFC-certifiering den allra lägsta. (Gustafsson m.fl. 2012).

I sin meta-analys observerade Fedrowitz m.fl. (2014) att artmängden bland skogsar-
terna växte då mängden naturvårdsträd växte, och då det hade förflutit en längre tid 
sedan avverkningen. Men det fanns inte tillräckligt med forskningsdata för att analy-
sera inverkan av tröskelvärdena. 

Med en större mängd forskningsdata kan det vara möjligt att analysera ifall sådana 
tröskelvärden i förhållande till mängden naturvårdsträd existerar. Sådana analyser 
borde helst göras per artgrupp eftersom svaren sannolikt är artspecifika. (Lindenmayer 
& Luck 2005, Ranius & Fahrig 2006).

Det kan i alla händelser förhålla sig så att naturvårdsträdens positiva inverkan på 
mångfalden hela tiden ökar då mängden naturvårdsträd ökar, och att det inte finns 
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några sådana tröskelvärden som kunde fylla behoven hos alla artgrupper. (Fedrowitz 
m.fl. 2014) Med tanke på de olika eventuella mål man kan ha då man sparar natur-
vårdsträd, och med tanke på skogsarternas olika krav på livsmiljöer och på tröskelvär-
denas mångfald, finns det knappast någon möjlighet att lägga fram ett allmängiltigt 
”riktigt”, ekologiskt motiverat mål för mängden sparade naturvårdsträd. 

Frågan om hurudana naturvårdsträd som ska lämnas, på vilket sätt och hur många, 
kan lösas förnuftigt endast med den utgångspunkten att man först definierar vad man 
vill uppnå med att spara naturvårdsträd. Sådana mål är det vettigast att sätta upp ut-
gående från analyser som görs på områdesnivå, och då man till sitt förfogande har 
mångsidiga uppgifter om naturens särdrag, om värdefulla naturobjekt och om skyd-
dade arter och deras krav på sin livsmiljö. Detta på en mer vidsträckt områdeshelhet. 
Det är bra om målsättningarna är kvalitativt och kvantitativt olika i olika delar av ett 
skogsområde och i olika skogar. 

Naturvårdsträden producerar död ved – men hur mycket?

Mängden död ved producerad av naturvårdsträd

Den genomsnittliga volymen död ved som produceras av naturvårdsträd kan man räkna ut 
med en enkel formel, då man antar att den årliga mängden död ved på områdesnivå är den 
samma varje år:

ökning av död ved /nedbrytningshastighet

Ex. en 100 hektars fastighet, man förnyar 1 % i året eller 1 ha/år

Antag att naturvårdsträden dör med en jämn hastighet, d.v.s.

ökningen av död ved = den årligen lämnade mängden naturvårdsträd

Använd den genomsnittliga nedbrytningshastigheten i södra Finland 3 %/år = 0,03

Beräkna hur mycket död ved som i ett jämviktsläge, i medeltal produceras av naturvårdsträd 
lämnade vid slutavverkning på hela området. 

• Naturvårdsträd 5 m³/ha, producerar på fastigheten, i jämviktsläge, i medeltal 1,7 m³/ha död ved

• Naturvårdsträd 10 m³/ha, producerar på fastigheten, i jämviktsläge, i medeltal 3,3 m³/ha död ved

• Naturvårdsträd 15 m³/ha, producerar på fastigheten, i jämviktsläge, i medeltal 5,0 m³/ha död ved

• Naturvårdsträd 20 m³/ha, producerar på fastigheten, i jämviktsläge, i medeltal 6,7 m³/ha död ved

• Naturvårdsträd 25 m³/ha, producerar på fastigheten, i jämviktsläge, i medeltal 8,3 m³/ha död ved

• Naturvårdsträd 30 m³/ha, producerar på fastigheten, i jämviktsläge, i medeltal 10 m³/ha död ved

• Naturvårdsträd 35 m³/ha, producerar på fastigheten, i jämviktsläge, i medeltal 11,7 m³/ha död ved 

• Naturvårdsträd 40 m³/ha, producerar på fastigheten, i jämviktsläge, i medeltal 13,3 m³/ha död ved

• Naturvårdsträd 45 m³/ha, producerar på fastigheten, i jämviktsläge, i medeltal 15,0 m³/ha död ved

• Naturvårdsträd 50 m³/ha, producerar på fastigheten, i jämviktsläge, i medeltal 16,7 m³/ha död ved

Jämförelse: Den naturliga avgången på skogsmark i ekonomiskogarna i Finland är 0,2 m³/
ha/år. om man lämnade det här i sin helhet åt skogen att sköta, skulle det i ett jämviktsläge 
produceras i medeltal 6,7 m³/ha död ved på fastigheten, det vill säga lika mycket som om man 
lämnade 20 m³/ha naturvårdsträd på alla förnyelseytor. De här åtgärderna skulle på lång sikt 
tillsammans producera i medeltal 13,4 m³/ha död ved på fastigheten.
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Siitonen (2001) har räknat ut att på beståndsnivå behöver det bildas död ved med  
en hastighet av i medeltal 0,5 m³/ha/år för att upprätthålla en genomsnittlig mängd 
av död ved på 14 m³/ha om nedbrytningshastigheten är 3,5 %/år, det vill säga något 
högre än i de tidigare beräkningarna. Nedbrytningshastigheten motsvarar förhållan-
dena i Fennoskandiens sydboreala skogar. En ökning som motsvarar 0,5 m³/ha/år 
kan uppnås genom att öka mängden död ved med 5 m³/ha vart tionde år, det vill säga 
genom att spara 50 m³/ha naturvårdsträd vid slutavverkningen då omloppstiden är 
100 år. (Siitonen 2001)

I beräkningen beaktar han endast hur fort den döda veden uppstår och hur fort den fal-
ler sönder. Det som inte har beaktats är svinnet av naturvårdsträd och död ved till följd 
av avverkning och markberedning, vilket i själva verket innebär flera tiotals procent 
i samband med en slutavverkning. Med hjälp av dessa beräkningsmodeller kan man 
lätt dra den slutsatsen, att för att nå målet för död ved på 20–30 m³/ha endast via de 
naturvårsträd som lämnas vid slutavverkning, skulle förutsätta en mycket stor mängd 
naturvårdsträd. Realistiskt sett är det de facto svårt att uppnå målet endast med de 
naturvårdsträd som lämnas vid slutavverkning. 

För att målet ska nås behövs det dessutom många andra åtgärder, som att i alla faser av 
skogsvården spara den döda ved som uppstått naturligt, och att aktivt producera död 
ved också vid åtgärder i gallringsskog. Det här är bra med tanke på mångfalden i död 
ved, eftersom det då bildas ett bättre kontinuum av död ved, och död ved som uppstått 
på olika sätt i skogsvårdens olika faser.

Resultat från den svenska modelleringsundersökningen

I Sveaskogs 533 hektar stora försöksskog Strömsjöliden gjorde man en detaljerad mo-
dellering på hur sparande av naturvårdsträd (avsättande av hänsynsytor)inverkar på 
strukturen i ett skogsområde, inom en tidsram av 200 år, då man på ett hygge lämnade 
grupper av naturvårdsträd som var 0 %, 5 % och 20% av beståndets volym. (tabell 4) 
(Lämås m.fl. 2015).

Andelen av den beståndsvolym som utgörs  
av grupper av naturvårdsträd

0 % 5 % 20 %

Över 120-åriga träd efter 100 år 0 7 19

Antal grova* träd, st/ha 0 4 13

Volymen död ved, m3/ha 4 8 14

*) Som grova träd räknades träd med en brösthöjdsdiameter över 40 cm för barrträd och 35 cm för 
lövträd 

Tabell 4. Modellering av hur sparandet av naturvårdsträd inverkar på strukturen i ett skogsområde 
inom en tidsram av 100 år. (Lämås m.fl. 2015).

I den andra modelleringsstudien (Roberge m.fl. 2015) tog man på två skogsområden 
reda på vilken effekt sparande av naturvårdsträd har på mängden grova löv- och barr-
träd och mängden hård död ved under en period av 200 år. Detta enligt den svens-
ka FSC-standarden (5 % av den slutavverkade arealen) och frivilliga skyddsobjekt  
(5 % av skogsarealen). De undersökta områdena var Strömsjöliden 2 710 ha, där be-
ståndets medelålder var 45 år, och Kulbäcksliden 1 451 ha, där beståndets medelålder 
var 78 år, båda i Västerbotten.
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Forskarna gjorde med hjälp av Heurekasimulering en modell av hur mängden hård 
död ved av grova träd (> 35 cm i brösthöjd) utvecklas under en period av 200 år. De 
fyra analyserade scenarierna var 1) inga frivilliga skyddsobjekt och inga naturvårds-
träd, 2) 5 % frivilliga skyddsobjekt, inga naturvårdsträd, 3) inga frivilliga skyddsobjekt, 
5 % naturvårdsträd, 4) 5 % frivilliga skyddsobjekt och 5 % naturvårdsträd. 

Scenariet där man lämnade både frivilliga skyddsobjekt och naturvårdsträd produce-
rade mest grova träd. Här var antalet grova träd 12–14 stycken per hektar. Om man 
lämnade endast frivilliga skyddsobjekt var antalet grova träd per hektar 8–10 stycken, 
och med enbart naturvårdsträd 3–4 stycken per hektar. Antalet grova lövträd var  
3–5 stycken per hektar oberoende av om man lämnade både frivilliga skyddsobjekt 
och naturvårdsträd, eller enbart naturvårdsträd. (Roberge m.fl. 2015)

Naturvårdsträden producerade nästan allt grovt löv. Det tog 50 år att kraftigt öka 
mängden grova lövträd genom att lämna naturvårdsträd. Att lämna enbart frivilliga 
skyddsobjekt producerade nästan inga grova lövträd. Däremot hade de en avsevärd be-
tydelse för produktionen av grova barrträd. Om man lämnade varken naturvårdsträd 
eller frivilliga skyddsobjekt fanns det inte i praktiken några grova barr- eller lövträd i 
någotdera skogsområdet efter 200 år. (Roberge m.fl. 2015)

Mängden hård död ved var vid utgångsläget 2 m³/ha och efter 200 år 6–8 m³/ha. 
De största värdena uppnåddes med naturvårdsträd och med en kombination av na-
turvårdsträd och frivilliga skyddsobjekt. Naturvårdsträden tycktes inverka mest på 
resultatet. Med en kombination av naturvårdsträd och frivilliga skyddsobjekt nåddes 
en 2,5 gånger så stor mängd hård död ved som då man inte lämnade någondera. (Ro-
berge m.fl. 2015)

Att spara naturvårdsträd och frivilliga skyddsobjekt minskade skogsområdets nuvärde 
med 17 % i Strömsjöliden och med 14 % i Kulbäcksliden, jämfört med ett scenario där 
inget hade sparats. Om endast någondera, naturvårdsträd eller frivilliga skyddsobjekt 
sparades minskade skogens nuvärde med 7–9 %. (Roberge m.fl. 2015)

I Kulbäcksliden där beståndet i utgångsläget var ganska gammalt, minskade de grova 
träden trots att man sparade både naturvårdsträd och frivilliga skyddsobjekt. I Ström-
sjöliden där beståndet var betydligt yngre ökade antalet grova träd under den stude-
rade tidsperioden. Forskarnas slutledning var, att då man uppskattar hur mycket na-
turvårdsåtgärder inverkar, är det viktigt att studera hur skogens struktur utvecklas på 
lång sikt, och att ta i beaktande hurudan utgångspunkten för beståndet var. 

Utgående från de fyra svenska modelleringsundersökningarna verkar det sannolikt att 
naturvårdsåtgärder i enlighet med den svenska FSC-standarden på lång sikt, och på 
skogsområdesnivå leder till ett antal av 12–14 st grova träd i medeltal per hektar, och 
till en volym av döda träd på 10–15 m³/ha. (Ranius m.fl. 2003, Ranius & Kindvall 
2004, Lämås 2015, Roberge m.fl. 2015)

Inte ens stora grupper av naturvårdsträd bevarar förhållandena och 
arterna i det inre av en gammal skog

Det visade sig i MONTA-undersökningen att små grupper av naturvårdsträd (0,01–
0,02 ha eller 15–20 träd) är för små för att upprätthålla den ytvegetation och den 
artsammansättning av arten jordlöpare som hör hemma i en gammal skog. Forskar-
nas slutsats är att det antal naturvårdsträd, 5–10 stammar per hektar som vanligen 
används i Fennoskandien, eller ens 10 gånger så många, inte kan klara av att bevara 
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livsmiljöerna i den sena successionsfasen för de arter som är specialiserade för ett liv 
i förhållanden som råder i skogens inre. (Vanha-Majamaa & Jalonen 2001) 

Forskarna rekommenderar surdrågar som lämpliga plaser för grupper av naturvårds-
träd, eftersom där finns mer död ved och aspar, olika växtarter och en artdiversitet 
av mossor och lavar som växer högre upp på murkna träd. Men forskningen visar att 
naturvårdsträd som lämnats i kärr har en fyrdubbel risk att blåsa omkull. (Vanha-
Majamaa & Jalonen 2001)

Därför betonar forskarna att det behövs en noggrann planering för grupper av na-
turvårdsträd som lämnas på fuktiga ställen, med tanke på att de ska vara vindtåliga. 
Trädgruppernas storlek och form måste övervägas i förhållande till topografin och 
den rådande vindriktningen. Man bör lämna en skyddszon för grupperna, eller som 
kantträd individer som klarar vind. (Vanha-Majamaa & Jalonen 2001)

I ett DEMO-forskningsprogram vid USA:s nordvästkust noterade man att i mitten 
av en hektar stora grupper av naturvårdsträd, bibehölls betingelser som åtminstone 
på kort sikt kunde bevara miljöförhållandena för gammelskogsarter känsliga för för-
ändringar. I kanterna av trädgrupperna gick de här arterna kraftigt tillbaka på grund 
av förändringar i mikroklimatet, varför individtätheten av dessa arter i hela gruppen 
av naturvårdsträd var klart lägre än på en motsvarande yta i en orörd gammal skog. 
(Aubrey m.fl. 2009)

I de artgrupper som är känsliga för förändringar, såsom ryggradslösa rovdjur som 
lever i mossor och förna i skogens bottenskikt, skedde ganska stora minskningar så-
väl i antal arter som i antal individer, oberoende av om nivån på naturvårdsträd var  
15 % eller 40 %. Utgående från resultaten i DEMO-undersökningen kan man dra slut-
satsen att mängden naturvårdsträd (i % av den ursprungliga beståndsvolymen) har  

Bild 18. På en slutavverkningsyta är en grupp av naturvårdsträd en bättre lösning än enskilda träd. 
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en större inverkan på om gammelskogsarterna klara sig, än om naturvårdsträden  
lämnas i grupper eller utspridda. (Aubrey m.fl. 2009)

Men de naturvårdsträd som lämnats utspridda skadades vid avverkningen och dog 
efteråt i mycket större utsträckning, än träd som lämnats i grupper. För att bevara 
gammelskogsarterna rekommenderar därför DEMO-projektet en kombination av 
trädgrupper på en hektar eller större, och mer än 15 % av beståndet som utspridda 
naturvårdsträd. (Aubrey m.fl. 2009)

DEMO-undersökningens resultat överensstämmer med resultaten från nordisk forsk-
nig om naturvårdsträd. I sin översiktsartikel drar Gustafsson m.fl. (2010) den slutsat-
sen att naturvårdsträden erbjuder livsmiljöer åt arter i den inledande successionsfasen 
och lindrar de kraftiga effekterna som kalaverkning har på arterna. De kan trots allt 
inte bevara särdragen i en orörd gammal skog. (Gustafsson m.fl. 2010)

Ett större antal naturvårdsträd och en större volym upprätthåller bättre en variation 
inom arterna. Också nordisk forskning har visat att dödligheten i beståndet är mycket 
större i små grupper av naturvårdsträd än i stora. (Gustafsson m.fl. 2010)

Slutsatser och utvecklingsrekommendationer

Ett minimikrav på 20 cm för diametern på naturvårdsträd är ekologiskt välmotiverat  
i hela Finland. Ännu grövre naturvårdsträd vore naturligtvis ännu bättre. En eko-
logiskt mer betydelsefull faktor än grovleken är att träden är gamla. Det skulle vara 
motiverat med ett krav på att spara trädindivider som är klart äldre än den förhärs-
kande trädgenerationen, eftersom sådana träd är sällsynta. Dessutom börjar många 
epifytarter växa på träd först när dessa är 120–150 år gamla. Alla gamla trädindivider 
är nödvändigtvis inte särskilt grova, utan de har andra kännetecken såsom en yvig 
krona och barkens struktur.
 
I Finland finns det också på naturskyddsområden fridlysta trädslag såsom vresalm, 
bergsalm och vildapel. Andra trädindivider som är fridlysta på naturskyddsområ-
den är: boträd för stora rovfåglar; kungsörn, havsörn, skrikörn, mindre skrikörn och 
fiskgjuse, trädindivider fridlysta som naturminnesmärken, samt landskapsmässigt 
värdefulla träd eller grupper av träd som är fridlysta naturtyper enligt naturvårds-
lagen. 

Andra beaktansvärda trädindivider som ska sparas är bland andra trädslag som är säll-
synta på området, säreget formade träd som ormgranar och knöltallar, träd som är 
avvikande till storlek eller form och historiskt betydelsefulla träd som till exempel har 
gamla utskurna inskrifter. 

Träd eller grupper av träd som lämpar sig som naturvårdsträd bör sparas också vid 
gallringar. Inte heller deras underväxt ska gallras och röjas. På det sättet skapar man 
ogallrade buskage för viltet. Ofta är problemet det, att före slutavverkningen är alla 
de trädindivider som bäst skulle lämpa sig som naturvårdsträd avlägsnade redan vid 
gallringen, det vill säga greniga, defekta och rötskadade träd och ekonomiskt mindre 
värdefulla trädslag, och dessutom är underbestånden avlägsnade vid låggallring och 
underväxten röjd.

Följden är naturvårdsträd och grupper av dem, som är kvalitativt är mycket sämre 
än vad som vore möjligt om man redan vid plantskogsvård och gallring fäste upp-
märksamhet vid valet av dem. Vid plantskogsvård och första gallring väljer man ut 
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trädindividerna allra kraftigast, och då eliminerar man de individer som skulle duga 
bäst som naturvårdsträd. Man har på det hela taget fäst alldeles för liten uppmärk-
samhet vid naturvården i unga skogar, i förhållande till hur viktig den är. 

Snart börjar det bli aktuellt med första gallring i skogar där man sparade naturvårds-
träd på 1990-talet, alltså är det viktigt att också ge anvisningar om att dessa träd inte 
ska avverkas i samband med gallringen. 

Vid plantskogsvård, gallring, förgallring och uttag av energived i ungskog ska lövträd 
sparas, i synnerhet ädelträd, hasselbuskar och lundbuskar. I dag röjer man ofta plan-
löst bort dessa lövträd och buskar som är betydelsefulla för att trygga mångfalden. Vid 
uttag av energived händer det att alla andra lövträd än björkar systematiskt huggs bort 
till sista exemplar. 

Man kunde ställa som mål för skogsvården att det efter röjning eller gallring finns kvar 
lika många trädslag i beståndet som före åtgärden. Det vill säga inget trädslag elimine-
ras helt och hållet även om man kraftigt reglerar trädslagsfördelningen. 

Bland forskarna råder det en stor enighet om att de mängder naturvårdsträd som 
i dag allmänt används i Finland är alldeles för små för att man ska uppnå de upp-
ställda målen (t.ex. Siitonen m.fl. 2006, Gustafsson m.fl. 2012, Heikkala 2016). Som 
en minimimängd för naturvårdsträd har en stor internationell forskargrupp som sin 
expertuppskattning föreslagit 5–10 % av beståndsvolymen eller arealen. Skribenterna 
konstaterar dock att en betydligt större mängd naturvårdsträd än så, ofta behövs för 
att nå de ekologiska målen. (Gustafsson m.fl. 2012) I vissa undersökningar har man 
förslagit att minimimängden naturvårdsträd bör vara 10 m³/ha för att målen rimligen 
ska kunna nås. (Heikkala 2016)

De minimikrav som Finlands PEFC- och FSC-standarder ställer på mängden natur-
vårdsträd är klart lägre än det behov som forskarna för fram som sin åsikt. Minimi-
kravet i PEFC-certifieringens kriterium för naturvårdsträd ligger långt under 1 %, och 
FSC:s är cirka 2 % av beståndet i en förnyelsemogen skog. Den mängd naturvårdsträd 
som lämnas på slutavverkningsytor i privata skogar, i medeltal 2,5 m³/ha, är också i 
verkligheten mycket liten, cirka 1 % av det förnyelsemogna beståndets volym. 

Det är bra att mängden av och kvaliteten på naturvårdsträden varierar på områdesnivå. 
På beståndsnivå vore det å andra sidan bra om kvaliteten på naturvårdsträden och den 
döda veden koncentrerades till vissa trädslag. Genom planering på områdesnivå kan 
man spara naturvårdsträd mer målinriktat, och mer ekologiskt verkningsfullt. Natur-
vårdsbestånden bör koncentrars till sådana områden där det finns högre naturvärden 
kopplade till död ved och gamla träd. 

Utgående från regionala analyser kan man på ett mer ändamålsenligt sätt ställa upp 
mål för mängden av och kvaliteten på naturvårdsträden. Vid regionala analyser ska 
man utnyttja mångsidiga data om naturens särdrag i ett större skogsområde, om be-
ståndstrukturen, om värdefulla naturobjekt, om skyddade arter och deras krav på livs-
miljöer. Det är bra att ha olika mål vad beträffar kvalitet och mängd i olika delar av 
skogen, och mellan olika skogsområden.

Dödligheten bland naturvårdsträden kan man enligt forskningen minska, genom att 
välja grova vindtåliga trädindivider, genom att lämna många naturvårdsträd i stora 
grupper och genom att spara träd som redan tidigare är anpassade till öppna förhål-
landen, samt träd som växer nära skogsbrynet. 
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Med tanke på att man vill trygga mångfalden är det inte ändamålsenligt att uppmana 
till att lämna naturvårdsträd jämt över ytan, och på samma sätt på alla hyggen. Det 
leder till en ganska obetydlig ökning av gamla träd och död ved på hela området, men 
inte till en tillräcklig ökning där det mest skulle behövas med tanke på krävande och 
utrotningshotade arter.

Att koncentrera naturvårdsträden är rekommenderat på en regionalt omfattande nivå. 
Motiveringarna är såväl ekonomiska som ekologiska. På enstaka förnyelseytor är re-
kommendationen att naturvårdsträden koncentreras i grupper, till exempel på platser 
där det finns mycket död ved, eller där det är svårt att förnya, eller i anslutning till na-
turobjekt. Naturvårdsträden på intill varandra liggande figurer kan man koncentrera 
i en grupp, och i vidare skala kan man koncentrera dem mer i den närmaste omgiv-
ningen till naturskyddsområden. (Punttila 2005, Punttila m.fl. 2005) Om till exempel 
samma skogsägare äger flera fastigheter, ska målsättningen för naturvårdsträd vara 
högst på den fastighet som har ett större naturvärde. 

Naturvårdsträden har sannolikt den största ekologiska inverkan om de koncentreras 
till sådana ställen där det i närheten finns naturskyddsområden och/eller värdefulla 
naturobjekt, fler grova gamla träd, döda träd och en kontinuitet av dem, samt före-
komst av utrotningshotade, nära hotade och sällsynta arter som är beroende av dem, 
eller om det utförs hyggesbränning på området. Det är tillrådligt att som naturvårds-
träd lämna träd av samma slag som det finns på naturobjektet, eller i större omfatt-
ning i övrigt på området, och/eller träd som man vet att hänsynskrävande arter, som 
förekommer där, behöver. 

I skogsvården ska man satsa på att spara mer naturvårdsträd i miljöer med stora natur-
värden, och tillåta att det lämnas mindre mängder eller rent av ingenting alls i områden 
som är fattiga på naturvärden. När man gör upp skogsvårdsstandarder kunde man gran-
ska det här i medeltal per skogsägare eller per fastighet, istället för på vartenda hygge 
separat oberoende av vilket slags miljö det är, även om de skulle vara enklast att verifiera.

Bild 19. Asparna är viktiga naturvårdsträd och dem ska man spara i skogsvårdens alla faser.
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GRANSKAT:
• Vilka är de naturtyper som är särskilt viktiga för mångfalden och  

för utrotningshotade arter, men som står utan skydd i lagen eller  
FSC-standarden. 

SKYDDANDE AV 
NATURTYPERNA

De naturtyper som ska prioriteras och är i behov av skydd, täcks i huvudsak väl av 
förteckningen över skyddsobjekt som ska sparas i kriteriet 6.4 i den finländska FSC-
standarden. Noggrannare definitioner av dessa naturtyper finns i Finlands FSC-stan-
dard (Finlands FSC-förening 2011).

• objekt som uppfyller kriterierna för särskilt viktiga livsmiljöer i skogslagens 10 §, obero-
ende av storlek och av hur vanliga de är regionalt 

•  separat definierade moskogar och torvmoar med rikliga mängder död ved
•  skogbevuxna berg, stup och blockfält med gamla träd och död ved
•  grandominerade mogna och ännu äldre friska lundar där det finns död ved över 15 m³/ha
•  mogen blandskog och ännu äldre lundar där det finns död ved över 10 m³/ha
•  mogna och ännu äldre lundar med lövskog (över 50 %) där det finns död ved över 5 m³/

ha, och som till sin beståndsstruktur är naturskogar eller naturskogsliknande. 
• fuktiga lundar där vattenhushållningen är i naturtillstånd eller liknar naturtillstånd, och 

lundar där det finns gamla högvuxna eller rötskadade ädelträd. 
•  svämskogar
•  grandominerade dödisgropar
•  åar och bäckar vars fåror är i naturtillstånd eller därmed jämförbara tillstånd, och till-

hörande strandområden (en minst 20 m bred trädbevuxen strandzon), samt källor med 
en motsvarande zon. 

•  olikåldriga skogar, eller skogar med tydligt inslag av död ved, som gränsar till vatten-
drag och småvatten (en skogbevuxen strandzon på minst 30 m)

•  flador eller glosjöar i naturtillstånd eller därmed jämförbara tillstånd med tillhörande 
strandområden (med en zon på minst 30 m)

•  skogar på landhöjningskusten med successionsserier i naturtillstånd eller därmed 
jämförbart tillstånd, eller enstaka representativa delar av en successionsserie. 

•  grankärr, tallmyrar, fattigkärr, brunmossar och lövsumpskogar där vattenhushållningen 
är i naturtillstånd eller därmed jämförbart tillstånd 

•  tvinmark och impediment i naturtillstånd eller därmed jämförbart tillstånd

Till den här listan kunde bifogas följande skogliga naturtyper som lyfts fram i Fin-
lands miljöcentrals rapport ”Luontotyyppisuojelun nykytilanne ja kehittämistarpeet 
– Lakisääteiset turvaamiskeinot” (Raunio m.fl. 2013):

• dynskogar
•  lavmoar
•  skogar på ultrabasisk mark 
•  kalkberg
•  serpentinberg.
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De två sist nämnda naturtyperna hör till huvudgruppen berg, men i dem kan också 
ingå trädbevuxna naturobjekt. I bilagorna till publikationen ”Luontotyyppisuojelun 
nykytilanne ja kehittämistarpeet – Lakisääteiset turvaamiskeinot” (Raunio m.fl. 2013) 
finns mer ingående beskrivningar av ovan nämnda naturtyper samt en uppskattning 
av arealer och hotfaktorer.

I det följande ska jag presentera några andra naturtyper som det finns skäl att ta hän-
syn till vid skogsvården.

Bild 20. Alla typer av karga moar är hotade. Bilden är från utajärvi. 
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Bild 21. Dynskogar och skogbevuxna dyner är hotade naturtyper. Bilden är från Hangö.



68

Skogar på kalkhaltig mark

Vid sidan av kalkberg är skogar på kalkhaltig mark en viktig naturtyp som motsva-
rar biotypen kalkmarkskogar i den svenska naturvårdslagen. Dessa naturobjekt har 
fått föga uppmärksamhet i Finland, men i Sverige anses dessa kalkgranskogar och 
kalktallskogar vara värdefulla och artrika naturobjekt. De är oftast inte lundar utan 
moskogar med en avvikande jordmån. 

Skogar på kalkhaltig mark är värdefulla livsmiljöer för utrotningshotade svamparter. 
I publikationen ”Tattien ja helttasienten uhanalaisuus” konstaterar skribenterna att 
skogar som växer på kalhaltig mark är ytterst värdefulla som livsmiljöer för mykorr-
hizasvampar. Kalkkrävande och kalkgynnade arter, och sådana arter som bara påträf-
fats på kalkhaltiga områden utgör 16 % av lamellsvamparnas och sopparnas totala 
artmängd, men deras andel av utrotningshotade och nära hotade arter är så stor som 
36 %. (Salo m.fl. 2005) 

I boken ”Sienet ja metsien luontoarvot” finns beskrivningar av naturtyper i grando-
minerade skogar på kalkmark och i talldominerade skogar på kalkmark, och på deras 
viktigaste kännetecken och ekologiska särdrag. (von Bonsdorff m.fl. 2014). 

Den här ”bortglömda” naturtypen fötjänar uppmärksamhet trots att den inte är be-
skriven eller ens klassificerad vid bedömningen av hur utrotningshotade naturtyper-
na är. Att identifiera skogar på kalkhaltig mark, att kartlägga objekten och definiera 
vårdbehoven vore ett bra tema för ett utvecklingsprojekt i naturvård. Sannolikt är 
dessa objekt få till antalet och de torde gå att känna igen utgående från bergarten, och 
förekomma på ganska begränsade områden. 

Skogar på kalkhaltig mark är en naturtyp som är viktig som gränsyta när man pla-
nerar naturvården på lundar och kalkberg. Det är skäl vara speciellt uppmärksam på 
att man inte skadar värdefulla svampbiotoper av ren okunskap, genom att ensidigt 
rekommendera några andra artgrupper såsom kärlväxter. 

Hasselbuskage 

Raunio m.fl. (2013) fäster uppmärksamhet vid att de ur naturvårdssynvinkel värdefulla 
hasselbuskarna också förekommer på andra växtplatstyper än i lundar, framför allt på 
lundartad mo. Dessa objekt är inte skyddade av naturvårdslagens skydd av naturtyper 
och inte heller av skogslagen. Raunio m.fl. (2013) förslår att namnet på naturtypen 
ändras till exemplevis ”hasselbuskage”.

Sipperytor

På sipperytor (kallkällor täckta av gungfly) tränger grundvatten upp på markytan utan 
att bilda en öppen källa. Där förekommer värdefulla och utrotningshotade arter typiska 
för källområden, och beroende av hurudant grundvatten som sipprar ut på markytan 
och i vilken mängd. Det är oklart om sipperytor ska tolkas som småvatten enligt 10 § i 
skogslagen. I synnerhet sipperytor som inte har någon öppen vattenyta kan vara svåra 
att urskilja i terrängen.

Juutinen och Kotiaho (2009) fäster uppmärksamhet vid att sipperytornas andel av 
skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer är påfallande liten. I ljuset av resultaten de-
finieras, enligt forskarnas uppskattning, kanske lättare mosskällor med kallt vatten 
som särskilt viktiga livsmiljöer, än sipperytorna som är svårare att upptäcka. Men med 
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tanke på de utrotningshotade källområdesarterna och den biologiska mångfalden är de 
ändå betydelsefulla. 

Skogsbrandsområden och andra störda skogar med mycket död ved

Skogsbrandsområden och andra unga störda skogar med mycket död ved är erkänt 
viktiga livsmiljöer för ett stort antal arter av utrotningshotade organismer (ex. Kouki 
2013). De uppmärksammas inte i exempelvis FSC-standarden, och definitionerna av 
skogar rika på död ved rör endast gamla skogar med mycket död ved. Det här är en klar 
och betydande brist.

Skogsbrandsområdena är viktiga naturtyper som måste skyddas. På dem förekommer 
utrotningshotade och sällsynta insekts- och svamparter som är beroende av bränd 
mark, brandskadat virke och solexponerat mikroklimat. På skyddade områden av 
dem utvecklas sådana unga skogar rika på död ved, som är sällsynta också på natur-
skyddsområden. På bördig mark, på ställen där det har brunnit kraftigt uppstår ofta 
björk- och aspdominerade skogar, som naturligt framvuxna är sällsynta och värdefulla 
naturtyper. 

Skogsbrandsområdena beskrivs som en naturtyp i boken ”Sienet ja metsien luonto-
arvot”. I samma verk beskriver författarna också skogsbrandsområdenas ekologiska 
särdrag och deras svamparter. (von Bonsdorff m.fl. 2014). Svamparter beroende av 
bränd mark beskrivs också i publikationen ”Tattien ja helttasienten uhanalaisuus”  
(Rahko 2005). 

Det är paradoxalt att man å ena sidan fraktar bort brandskadat, ekonomiskt nästan 
värdelöst virke som naturen gratis har producerat, och å andra sidan bränner man hyg-
gen och grupper av naturvårdsträd till mycket höga kostnader. Dessutom lämnar man 
kvar mycket mindre brandskadat virke på hyggesbrända områden än det i allmänhet 
finns på naturliga brandytor. 

Det är ekologiskt välmotiverat att ta upp på listan över skyddade naturtyper också 
andra unga skogar rika på död ved, såsom skogar skadade av insekter, storm och 
översvämningar. Man har konstaterat att det i dem förekommer många arter som 
är beroende av kombinationen döda och döende träd och solexponerade mikrokli-
mat. Det är emellertid problematiskt att skydda unga skogar rika på död ved som 
naturobjekt i ekonomiskogarna, eftersom det i allmänhet står i strid med skogs-
skadelagen. 

Skogsskadelagen förutsätter att skadat barrvirke ska avlägsnas då mängden överstiger 
de gränsvärden som stipuleras i lagen, 10 m³/ha för gran och 20 m³/ha för tallvirke 
med skorpbark. Undantag från de här gränserna är tillåtna i ekonomiskogar endast på 
särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagens 10 §, och på områden som hör till nätver-
ket Natura 2000 och där skogslagen tillämpas, och där en ökning av död ved kan vara 
ändamålsenlig. (Finlex 2017)

Kraven i skogsskadelagen kan kringgås, genom att grunda privata naturskyddsområ-
den på objekt i unga störda skogar rika på död ved. På dem gäller skogsskadelagen inte.

Naturtyper som gynnas av aktiva skogsvårdsåtgärder

Det finns några naturtyper som gynnas av aktiva skogsvårdsåtgärder. Dessa är speciellt 
solbelysta sluttningar i åsskogar och traditionslandskap, samt övergångszoner mellan 
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skogar och åkrar. De solbelysta sluttningarna, där det förekommer en flora speciellt 
anpassad till åsar, är det skäl att vårda så att floran bevaras. Goda råd för detta finns i 
Forststyrelsens publikation ”Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon opas” (Similä & 
Junninen 2011).

Traditionslandskap och övergångszoner mellan skog och åker är av många slag och 
har mycket varierande naturvärden, och det finns ofta orsak att vidta åtgärder som 
tryggar och stärker naturvärdena i dem. Finlands viltcentral och WWF har under 
senare år publicerat skötselrekommendationer för övergångszoner mellan åker och 
skog (Svensberg 2013, Keto-Tokoi m.fl. 2016). De har emellertid ofta lämnats obe-
aktade av dem som har planerat skogsbruksåtgärder. Eftersom traditionslandskapen 
har en rik natur är det motiverat att bättre ta hänsyn till tryggandet av mångfalden 
och till skötselbehoven då man utvecklar skogsvården. 

Restaurering av värdefulla naturtyper

Att spara objekt som i nuläget är jämförbara med objekt i naturtillstånd, är i och 
för sig inte ett tillräckligt mål med tanke på tryggandet av utrotningshotade arter 
och naturtyper, eftersom de i synnerhet i södra och mellersta Finland finns allde-
les för få av dem. Målet bör i stället vara att öka antalet av sådana objekt genom 
restaurerande åtgärder. Det här berör ett stort antal naturtyper; kärr, skogar och 
småvatten. 

Restaurering är en beaktansvärd metod att öka naturvärden på sådana ställen där de 
ännu inte finns. Exempelvis moskogsobjekt som efter restaureringsbränning lämnas 
att utvecklas i naturtillstånd, är värdefulla med tanke på bevarandet av mångfalden. 

Bild 22. Solexponerade sluttningar i åsskogar ska behandlas med hänsyn till de speciella arterna. 
Bilden är från utajärvi.
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Dessutom kan många naturtypers kvalitet och betydelse för utrotningshotade och nä-
ra hotade arter avsevärt förbättras genom aktiva skötselåtgärder i exempelvis många  
lundar, traditionslandskap och solbelysta sluttningar i åsskogar. 

Av de tidigare nämnda naturtyperna kräver också kalkberg, lavmoar och hasselbus-
kage ofta en aktiv vård. Tallbeståndens struktur på momarker i skyddsområden har 
kraftigt förändrats i en negativ riktning med tanke på tryggandet av mångfalden, vilket 
beror på att man under lång har ingripit i skogsbränderna. Det är en utveckling som 
kan vändas endast genom att bränna upprepade gånger. 

Finland har förbundit sig till FN:s biodiversitetsavtal, som har ett i Nagoya definierat 
mål att återställa 15 % av arealen på försämrade naturtyper. För att öka möjligheterna 
att uppnå det här målet bör vi uppmuntra skogsägarna till att återställa och aktivt 
vårda naturen. 
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GRANSKAT:

• Vad kunde vara en ekologiskt hållbar nivå på uttaget av energived, 
 med tanke på skogens ekosystem? Hur mycket grot och sågade stubbar 

ska lämnas på ett hygge?

UTTAG AV ENERGIVED

Den här granskningen koncentrerar sig på hur uttag av energived inverkar på den bio-
logiska mångfalden, på markens beskaffenhet och på vattendragen, däremot inte på 
hur uttag och användning av energived inverkar på klimatet.

Mängden död ved av barrträd med klen diameter har ökat i skogarna

Uttag av grot från barrträd anses inte vara något problem med tanke på mångfalden, 
eftersom det årligen på naturlig väg uppstår stora mängder förna av klena gran- och 
tallgrenar som dör och faller till marken. Också skogsbruket producerar årligen stora 
mängder förna i form av hyggesrester. Den mängd död ved med klen dimension som 
uppstår årligen har sannolikt ökat betydligt i Finland under de senaste 50 åren på 
grund av avverkningar och en ökande beståndsvolym. 

I Sverige har man uppskattat att den årliga produktionen av förna och klendimensio-
nerad död ved sannolikt har ökat med närmare 80 % sedan 1920-talet, som en följd 
av att beståndsvolymen har ökat med över 60 %. Den grot som produceras vid avverk-
ningar utgör ungefär 20 % av den årliga totalproduktionen av klen (< 10 cm) död ved 
och förna. (bild 23). (Egnell m.fl. 2006, Berglund 2012)

I Sverige har den avverkade mängden gagnvirke och den mängd grot som samtidigt 
uppstår, fördubblats sedan år 1955. I Finland är situationen ungefär densamma, för 
också i Finland har beståndsvolymen i skogarna ökat kraftigt, speciellt sedan 1970-ta-
let. Av den totala mängden grenförna och grot tas åtminstone tillsvidare en ganska 
liten del till vara. Därför finns det ingen anledning att befara att arter som är beroende 
av död gran- och tallved är på väg att utrotas. Det här åskådliggörs i följande analys-
resultat från situationen i Sverige (bild 23). Eftersom situationen i Finland är snarlik, 
gäller slutsatserna högst troligt också här. 

Uttag av grot från gran är ingen betydande risk för att arter ska försvinna 

Dahlberg och Stokland (2004) utredde vilka livsmiljöer krävs av 3 600 arter, som i 
Sverige har klassificerats som utrotningshotade eller nära hotade. Forskarna delade in 
arterna enligt förekomst; på grov stamved, på klen stamved eller på grenar. Majorite-
ten av de utrotningshotade och nära hotade arterna levde på grov stamved, men kraven 
på livsmiljö varierade per artgrupp (bild 24).

Jonsell m.fl. (2008) undersökte förekomsten av skalbaggsarter i hyggesrester av gran, 
björk, asp och ek under den första sommaren och 3–5 år efter avverkningen (bild 
25). Prover av hyggesresterna samlades in på 60 slutavverkningsytor i södra Sverige. 
Mest utrotningshotade och nära hotade skalbaggsarter fanns det i hyggesrester av asp. 
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Bild 23. Den genomsnittliga årsproduktionen av klen och grov död ved per hektar i ekonomi- 
skogarna i Sverige, och de olika grupperna av dem. Storleksskillnaden i diagrammen visar  
skillnaden i årsproduktion mellan klen och grov ved. Vid beräkningen av stubbvolymen har  
endast delen ovan jord beaktats, den är cirka 60 % av stubbarnas totala volym. (Berglund 2012). 

Bild 24. Andelen utrotningshotade och nära hotade arter i död ved i Sverige, som lever på grov 
eller klen stamved eller på kvistar, visat per artgrupp. Antalet utrotningshotade eller nära hotade 
arter, per artgrupp, inom parentes. (Dahlberg & Stokland 2004).
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Också i hyggesrester av björk och ek fanns det utrotningshotade och nära hotade. Klart 
minst förekom de i hyggesrester av gran.

Den grot som tas ut från hyggena består i huvudsak av hyggesrester av gran. Enligt 
svensk forskning lever sällan utrotningshotade och nära hotade skogsarter på grot av 
klent virke. Sådana arter förekommer på grövre död ved eller på sällsynta trädslag som 
asp och ädelträd. (de Jong m.fl. 2012) De arter som lever på klen död ved av gran, har 
ofta mera allmänna krav på sin livsmiljö och de kan leva på död ved av olika grovlek 
och av olika trädslag. Den här företeelsen har observerats hos svamparter på död ved 
och i någon mån också hos skalbaggar som lever på död ved av gran. Bland mossor 
och lavar hittar man sällan arter som lever på klen död ved eller hyggesrester av gran.  
(de Jong m.fl. 2012)

Enligt en modelleringsundersökning som utfördes av Dahlberg m.fl. (2011) kan uttag 
av grot från gran leda till en minskning av mängden klen död ved (FWD) med 35–45 %, 
och en minskning av mängden livsmiljöer med över 20 % för ungefär 50 % av de arter 
som lever på klen död ved av gran. Den här minskningen av livsmiljöer inverkar mer på 
basidiesvampar och skalbaggar än på lavar. (Dahlberg m.fl. 2011)

Skogsbruket har emellertid i jämn takt ökat mängden klen död ved av gran i Sverige 
under det senaste hundra åren, och inte en enda utrotningshotad skogsart där, är i för-
sta hand kopplad till hyggesrester av gran. Därför drar forskarna den slutsatsen att den 
nuvarande situationen i Sverige, där man tar till vara 70 % av den klena döda veden 
på 50 % av kalhyggena, ytterst obetydligt ökar risken för att skogsarter ska försvinna. 
(Dahlberg m.fl. 2011)

Juutilainen m.fl. (2014) jämförde svamparter på bitar av död ved av olika dimensioner, 
medräknat de allra tunnaste döda kvistarna, i 8 orörda gran- och tallskogar och i 8 
motsvande skogar där det hade avverkats. Forskarna noterade att svampsamhällena 
var olika också på den klenaste döda veden i orörda skogar och i skötta skogar, i all 
synnerhet i grandominerade skogar. I orörd skog förekom fler arter också på den klena 
döda veden än i skogar där det hade avverkats. 

Bild 25. Antalet skalbaggsarter (A) och utrotningshotade och nära hotade skalbaggsarter (B) på färska och 3–5 år gamla  
hyggesrester av asp, björk, ek och gran. Proven samlades in på 60 hyggen i södra Sverige. (Jonsell m.fl. 2008)
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Avverkningen hade ändå en klart större inverkan på de arter som lever på grov död 
ved, och detta särskilt i grandominerade skogar. Forskarnas slutsats blev att den hu-
vudsakliga uppmärksamheten vid skydds- och återställningsåtgärder fortfarande bör 
riktas mot att öka mängden grov död ved i ekonomiskogarna. Men samtidigt måste 
man också se till att spara tillräckligt död ved med klen dimension (FWD), för att de 
artbestånd som utnyttjar den inte ska försvinna. (Juutilainen m.fl. 2014)

Att ta till vara grot av lövträd kan utarma artbeståndet i död ved 

Klen död ved av lövträd, och i synnerhet död ved av de mer fåtaliga lövträden som 
asp, sälg och ädelträd har en klart större betydelse för de utrotningshotade och nära 
hotade skogsarterna än klen död ved av barrträd. Därför ska man undvika att ta ut 
grot av lövträd och i synnerhet av de lövträdsarter som det förkommer litet av. 

I klendimensionerad död ved av löv lever en brokig mångfald av svamparter, också ar-
ter som är sällsynta eller i varje fall sällan påträffade (Nordén m.fl. 2004, Juutilainen 
m.fl. 2011, Juutilainen m.fl. 2014, Juutilainen 2016). 

Klendimensionerad död ved är en viktig livsmiljö speciellt för sporsäckssvampar, men 
också för många arter av basidiesvampar. Uppmätt per volymenhet av död ved var art-
rikedomen hos sporsäckssvampar och basidiesvampar störst på klen död ved (Nordén 
2004).

I klen död ved av löv har man hittat ett flertal specialistarter och även utrotningshotade 
arter (Nordén m.fl. 2004, de Jong & Dahlberg 2017). Däremot har man sällan hittat 
utrotningshotade svamparter i hyggesrester av gran (Dahlberg m.fl. 2011).

Högar av energived kan locka också utrotningshotade och nära hotade insekter att 
lägga sina ägg i den döda veden i lagringshögarna av grot. Äggen och larverna förstörs 
vid flisning och bränning ifall de inte har hunnit kläckas innan energiveden flisats eller 
transporterats bort. 

Den här fångsteffekten försvagar de lövträdslevande insekternas artbestånd genom att 
öka dödligheten och minska nativiteten. Fångsteffekten har visat sig vara betydelsefull 
speciellt vid uttag av ädelträdsgrot i Sverige. Däför är det viktigt att låta bli att forsla 
bort lövträdsgrot från hyggena, i synnerhet gäller det grot av fåtaligt förekommande 
lövträdsarter. 

I samband med uttag av grot för man också bort grova döda träd 

Ett betydande problem med tanke på mångfalden kopplat till uttag av grot, är att man 
samtidigt med groten för bort också grov död stamved som är en viktig livsmiljö för 
utrotningshotade och nära hotade arter i död ved. Den här företeelsen som kallas by-
catch-problemet är känd såväl i Finland som i Sverige. 

Rudolphi och Gustafsson (2005) noterade då de undersökte uttag av energived på 23 
kalhyggen, att 36 % av de över 10 cm tjocka lågorna, som hade lämnats utanför lag-
ringshögarna med grot, togs till vara i samband med att groten fördes bort (bild 26). 
Av de tillvaratagna lågorna var nästan 70 % ganska klena, 10–15 cm tjocka och 20 % 
var över 20 cm. De flesta lågorna var sådana som hade kommit till vid avverkningen. På 
kalaverkningsytorna var det i medeltal bara 6 sådana över 15 cm tjocka lågor per hektar 
som hade funnits där redan före avverkningen. Av dem fördes i medeltal en per hektar 
bort i samband med uttaget av energived. (Rudolphi och Gustafsson 2005)
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Andra undersökningar har visat att mängden grova lågor är 24–27 % lägre på sådana 
kalavverkningsytor där grot har tagits ut till energived (bild 26). (Gustafsson 2004, 
Andersson 2005).

Ett annat problem kopplat till uttag av energived är ett ökat antal körvändor. Uttaget av 
grot innebär en körvända till med skogstraktor, vilket kan göra att mer död ved försvin-
ner genom att den körs sönder och sjunker ner i marken. 

Döda träd kan sparas genom att man flyttar på dem i samband med uttag 
av energived 

De Jong m.fl. (2015) undersökte möligheten att i samband med uttag av energived, och 
före markberedningen, flytta död ved till tryggare ställen där de kunde bevaras bättre. 
Sådana ställen kunde till exempel vara grupper av naturvårdsträd, grupper av högstub-
bar, naturobjekt och blockfält.
 
I undersökningen kunde forskarna konstatera att det inte alltid är lätt för maskinfö-
rarna att veta vilka stammar som ska tas till vara, och vilka som ska lämnas av natur-
vårdsskäl. I drivningskedjan finns flera olika entreprenörer, och det är inte alltid som 
uppgifterna om vilka naturvårdsåtgärder som har planertas, tillräckligt bra når alla 
dem som sköter olika faser i arbetet. Maskinförarnas kunskaper och intresse har en 
stor betydelse för om den döda veden som lämnats av naturvårdsskäl blir kvar i skogen.

Som slutresultat kunde forskarna konstatera att maskinförarna tyckte att det var gan-
ska enkelt att flytta de lågor som forskarna pekade ut till lämpliga platser. Då träd 
skulle flyttas till soliga torra platser stod det alltid lämpliga ställen till buds. Ibland 
var lågorna eller de träd som skulle sparas så stora att de inte gick att flytta. (de Jong 
m.fl. 2015)

När man flyttar död ved till fuktiga ställen måste det göras försiktigt eftersom det kan 
leda till spårbildning. Eftersom griparmen är åtta meter lång, är det ändå ibland möj-

Bild 26. Hur uttag av grot ledde till att mängden döda träd och naturvårdsträd minskade enligt två svenska undersökningar. 
Stapeldiagrammet A visar den relativa förändringen i volym eller antal efter uttag av grot på 23 kalavverkningsytor jämfört med 
situationen före (Rudolphi & Gustafsson 2005). Stapeldiagrammet B visar den relativa skillnaden mellan 55 objekt där grot tagits 
ut, och 52 objekt där endast gagnvirke har tagits tillvara (Gustafsson 2004).
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ligt. I vissa fall föreslog forskarna att hela högen av hyggesrester skulle sparas om den 
innehöll grova toppar av tall och mycket lövträdsgrot. (de Jong m.fl. 2015)

De undersökta kalhyggena var 3–10 ha stora, och att flytta den döda veden enligt fors-
karnas förslag förlängde den tid det tog att ta ut energived med 30–60 minuter. Det 
betydde en ungefär 3 %:s ökning av den tid som användes för arbetet. Å andra sidan 
betyder en flyttning av den döda veden att markberedningen går snabbare och lättare 
när man inte behöver gå runt lågorna, och skogsodlingsarealen blir litet större. (de 
Jong m.fl. 2015)

Enligt maskinförarna är de här åtgärderna fullt möjliga utan en förhandsinven-
tering. Arbetet kan effektiveras genom bättre samarbete med dem som sköter de 
tidigare åtgärderna i drivningskedjan. (de Jong m.fl. 2015) Motsvarande flyttning 
av död ved kunde utan tvekan göras också vid uttag av gagnvirke i samband med 
virkestransporten.

Ett betydande problem vid uttag av grot är förlusten av näringsämnen 
och organiskt material 

Uttag av grot bör granskas framför allt med tanke på näringshushållningen, på att 
växtplatsens bördighet bevaras och på försurningen av skogsmarken. I en omfattande 
svensk expertuppskattning (de Jong m.fl. 2017) ansågs att den skadligaste miljöpåver-
kan var skogsmarkens försurning. 

Med hyggesresterna försvinner 200–400 kg kväve per hektar och den mängden mot-
svarar kvävemängden i två kvävegödslingar med 150 kg/ha/gång. 

Långvariga försök i Sverige, Finland och Norge har visat att uttag av helträd (delarna 
ovan jord) ökar svinnet av näringsämnen med det dubbla eller tredubbla jämfört med 
uttag av enbart stamved. Samma sak gäller kväve och fosfor vilket begränsar tillväxten 
främst i skogarna i norr. 

Uttag av helträd kan också leda till en försurning av jordmånen då uttag av grot ökar 
svinnet av baskatjoner från växtplatsen. De baskatjoner som är bundna till bestån-
dets tillväxt återförs inte till växtplatsen utan de förs bort för gott med hyggesres-
terna. Vittrade mineraler producerar baskatjoner i skogsmarken, men om utflödet 
varaktigt blir större än tillflödet minskar förrådet av baskatjoner i marken vilket le-
der till försurning. 

Modelleringsundersökningar gjorda i Sverige har visat att nedfall och vittring, i stora 
delar av Sverige och på lång sikt, inte räcker till för att ersätta den förlust av baskat-
joner som sker vid uttag av helträd. (Sverdrup & Rosen 1998, Akselsson m.fl. 2007) 
Liknade slutsatser har man kommit fram till också i finländska modelleringsunder-
sökningar. (Joki-Heiskala m.fl. 2003, Aherne m.fl. 2008, Aherne m.fl. 2012, Palviai-
nen & Finér 2012).

Enligt Akselsson (2007) visar resultaten att uttag av helträd leder till en nettoförlust 
av kväve och baskatjoner i stora delar av Sverige, vilket betyder att skogsbruket inte 
är hållbart om man inte gödslar för att ersätta förlusterna av näringsämnen. Den net-
toförlust av näringsämnen som uttag av helträd ger upphov till förutsätter ersättande 
gödsling med baskatjoner i nästan hela landet, medan ersättande kvävegödsling hu-
vudsakligen behövs i norra hälften av Sverige. Resultaten av massbalansberäkningar 
är trots allt känsliga för osäkerheten när man ska uppskatta vittringshastigheten. 
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Utgående från den regionala modelleringsundersökning som gjordes på LTER-för-
söksområdet i Lammi, räcker de baskatjoer som produceras av nedfall och vittring 
till, för att ersätta också den förlust av näringsämnen som uttag av helträd ger upphov 
till. Visserligen förutspådde också den här studien en betydande ökning av förlusten 
av näringsämnen, och de begränsningar i tillväxten som tillgången på kväve orsakar. 
(Joki-Heiskala m.fl. 2003)

Aherne m.fl. (2008) konstaterar på basis av prognosen i sin modelleringsundersök-
ning att om man övergår till uttag av helträd i stor skala, leder det på lång sikt till en 
försurningsutveckling i jordmånen och vattendragen. Rådande praxis vid avverkning 
av stamved ligger nära högsta hållbara nivå för avverkning med den nuvarande luft-
burna belastningen. 

Utgående från resultaten i sin andra modelleringsundersökning konstaterar Aherne 
m.fl. (2012) att uttag av endast stamved samt stamved och grenar förutspåddes va-
ra hållbart, och att det inte uttömmer markens förråd av baskatjoner. Men uttag av 
helträd där man också tar med barr, löv, stubbar och rötter fördubblar den bortförda 
mängden biomassa, tredubblar förlusten av baskatjoner och fyrdubblar förlusten av 
kväve i skogen. Om man vill ägna sig åt uttag av helträd, är förutsättningen för ett håll-
bart skogsbruk att förlusten av näringsämnen kompenseras med kväve- och kalium-
gödsling, även om den försnabbade vittringen som en följd av klimatuppvärmningen 
inverkar positivt på tillströmningen av baskatjoner i skogsmarken.
 
Stubbrytning försvagar inte nämnvärt näringshushållningen i marken
 
Stubbrytningen gäller i huvudsak granstubbar. Den utförs vanligen på kalavverkningsy-
tor efter rikt trädbevuxna bördiga grandominerade skogar där man också har tagit ut 
grot. På grund av sitt ytliga rotsystem är granstubbar lättare att bryta upp än tallstubbar. 

Stubbrytningen ökade kraftigt i Finland från början av 2000-talet. Mängderna har 
emellertid minskat snabbt under de senaste åren. År 2014 köptes 287 000 m³, år 2015 

Bild 27. utvecklingen av medelhöjden hos granplantor under en period av 20 år efter slut-
avverkningen. Den streckade linjen visar höjdutvecklingen på ett objekt där man har fört bort 
groten, den heldragna linjen på ett objekt där groten lämnades kvar (Egnell 2011).
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Uttag av helträd vid gallring minskar  
virkesavkastningen i gran- och tallbestånd

Kunskapen om hur uttag av helträd inverkar på vir-
kesavkastningen på lång sikt, grundar sig till stor 
del på långvariga nordiska fältförsök som startades 
på 1970- och 1980-talen. Data från nyare studier 
täcker uppföljningsresultat från över 20 år. Enligt 
dem minskar uttag av helträd volymens eller grun-
dytans tillväxt med 4–8 % för tall och 8–13 % för 
gran, jämfört med uttag av enbart stamved (Helmi-
saari m.fl. 2011, Tveite & Hanssen 2013).

Enligt vardera forskningsartikeln visar resultaten att 
uttag av helträd har en betydande långtidseffekt på 
tillgången på näringsämnen i nordiska förhållanden. 
om man ersätter förlusten av näringsämnen med 
gödsling sker ingen tillväxtminskning (Helmisaari 
m.fl. 2011). Att lämna kvar barren på växtplatsen 
gynnar såväl bildningen av organiskt material i mar-
ken som att näringsämnena tas upp på nytt. 

Att föra bort grot från kalhyggen minskar 
virkesavkastningen i granbestånd,  
men inte i tallbestånd

Vid uttag av grot i samband med slutavverkning förs 
stora mängder biomassa och näringsämnen bort ur 
skogen. Eftersom den nya trädgenerationens behov 
av näringsämnen är litet under de två första årtion-
dena, kommer kanske de eventuella förändringarna 
i trädens tillväxt inte fram under det första årtiondet 
efter slutavverkningen. 

Egnell (2011), lade emellertid i sin undersökning 
märke till att en slutavverkning utförd som uttag 
av helträd (tillvaratagande av groten) i ett svenskt 
granbestånd ledde till en betydande, temporär till-
växtminskning 8–12 år efter slutavverkningen, jäm-
fört med ett uttag av enbart stamved (bild 27). Sam-
ma effekt kunde också noteras jämfört med uttag av 
stammar, toppar och grenar utan barr. Som orsak 
föreslog man en ökad förlust av kväve som en följd 
av uttaget av helträd. 

Vid slutavverkning med uttag av helträd i tallbestånd 
har man inte observerat någon minskning i tillväxten 
hos följande trädgeneration, vare sig i svenska eller 
finländska undersökningar. 

I en översiktsartikel som behandlade internationella 
undersökningar om uttag av helträd bedömer Wall 

(2012) att sannolikheten för negativa effekter på 
viktiga bördighetsfaktorer vid uttag av helträd i sam-
band med slutavverkning är 31–39 %, och då de 
förekommer är minskningen 13–60 %. 

I nordiska undersökningar om virkesavkastningen 
har den negativa effekten av helträdsuttag varit 
större vid gallring än vid slutavverkning. Det beror 
antagligen på att trädens behov av kväve är som 
störst i tillväxtfasen på grund av den större volymen 
och att den växer snabbt. Minskningen i tillväxt vid 
gallring och slutavverkning har bedömts vara för-
bigående och bero på bristande tillgång på kväve, 
och forskarna tror inte att det leder till en bestående 
försämring av växtplatsens bördighet. 

Tillväxtminskningen som en följd av helträdsuttag 
har varit kraftigare i granbestånd än i tallbestånd. 
Det beror antagligen på att mer näringsämnen 
försvinner med grangroten och att granbestånden 
har ett större näringsbehov än tallbestånd. Det är 
värt att notera att en minskad tillväxt också minskar 
bindningen av kol i beståndstillväxten, det vill säga 
den försvagar skogens förmåga att fungera som 
kolsänka. 

Svinnet av näringsämnen kan minskas genom att 
man lämnar kvar på växtplatsen en del av den fin-
fördelade groten som är rikast på näringsämnen. 
För att minska förlusten av näringsämnen rekom-
menderas både i Finland och i Sverige att man låter 
hyggesresterna torka på avverkningsytan för att bar-
ren ska lossna där. Förlusten av näringsämnen kan 
ersättas med kvävegödsling, och med askgödsling 
för mineralämnenas del. Markens försurning kan 
förhindras med kalkning. 

utgående från forskningsrön kan man ändå ifråga-
sätta om det är vettigt att kalka och gödsla med as-
ka. Det har ofta visat sig att kalkning har försvagat 
beståndets tillväxt på mineraljord. Askgödsling på 
mineraljord har inte ökat tillväxten, utan den har rent 
av minskat den. (Wall 2012) Gödsling ersätter inte 
heller den förlorade mängden organiskt material i 
marken som är en viltig bördighetsfaktor på skogs-
mark.
 
Skogsstyrelsen rekommenderar askgödsling på hyg-
gen där man fört bort groten, men i praktiken görs 
det på bara 5–10 % av dem. Skogsstyrelsen rekom-
menderar också uttag av groten i kvävegödslade 
bestånd för att minska utlakningen av kväve. 
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bara 142 000 m³ och år 2016 inte mer än cirka 70 000 m³. I Sverige ökade stubbryt-
ningen efter stormen Gudrun 2005 men nu har den i praktiken upphört totalt. Den 
största orsaken till den här utvecklingen är att det med stubbarna följer så mycket jord 
och stenar som orsakar problem på bränningsanläggningarna, och dessutom tillgäng-
ligheten och priset på andra bränslen. 

Stubbarna innehåller ganska litet näringsämnen, ungefär lika mycket som stamve-
den. Näringshalten i de tunnare rötterna motsvarar ungefär näringshalten i kvistar. 
De fina rötterna innehåller mer näringsämnen. Förlusten av näringsämnen i samband 
med stubbrytning beror mest på hur mycket av de finaste rötterna som följer med ur 
jorden. Utgående från forskningsrön verkar det som om stubbrytning inte har någon 
betydande inverkan på skogsmarkens näringsbalans efter avverkning (de Jong 2012, 
Persson m.fl. 2017).

Stubbrytning kan öka utlakningen av näringsämnen och  
sedimentpartiklar i vattendragen 

Stubbrytningen orsakar en betydande störning i marken och blottlägger mineraljorden 
vilket kan leda till en ökad utlakning av näringsämnen och sedimentpartiklar i vat-
tendragen. Men man har i allmänhet också tagit ut grot på samma ställen där man 
stubbryter och det minskar i sin tur utlakningen av näringsämnen. 

Enligt Strandström (2006) blottlägger stubbrytning mineraljorden på 65–90 % av 
avverkningsarealen, medan högläggning blottlägger endast 20–30 %. Därför orsakar 
stubbrytningen en mycket större störning i ytvegetationen och markytan än enbart 
markberedningen gör. 

Vid en undersökning som gjordes i södra Sverige noterades att utlakningen av nitrat-
kväve ökade som en följd av stubbrytning. Däremot kunde man i den svenska under-
sökningen inte notera att stubbrytning gav upphov till en ökad utlakning av metyl-
kvicksilver i vattendragen. (Persson m.fl. 2017) 

Stubbrytningens effekter och begränsningar av den bör ändå granskas med tanke på 
vattenskyddet och tryggandet av mångfalden.

Den mest betydande nackdelen med stubbrytning är att den minskar 
mängden grov död ved 

Stubbarna utgör ungefär 80 % av den grova (diameter över 10 cm) döda ved som i 
medeltal produceras i ekonomiskogarna (Berglund 2012). Eftersom stubbarna är en så 
stor del av resurserna av död ved i ekonomiskogarna, kan man vänta sig att de har en 
stor betydelse för att många skogsarter ska överleva här.

Alla åtgärder som minskar mängden grov död ved är potentiellt mycket skadliga för de 
arter som är beroende av den, eftersom de på grund av uttag av gagnvirke redan har 
förlorat en stor del av sin livsmiljö. 

Stubbrytningen blottlägger ungefär tre gånger så mycket mineraljord som enbart 
markberedning gör. Den skadar blåbärsplantans jordstammar och rotsystem på stora 
områden vilket gör att blåbärsriset återhämtar sig långsammare efter en kalavverk-
ning. Blåbäret är en av skogens nyckelarter som erbjuder näring och livsmiljöer för ett 
stort antal fåglar, däggdjur, insekter och svampar. 
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På granstubbarna lever en mycket mångsidig fauna av organismer,  
men ganska få utrotningshotade arter

I en stor forskningshelhet som gjordes i Sverige studerade man vilket slags arter som le-
ver på granstubbar. Av biomassan i uppbrutna stubbar var cirka 30 % stubbved och 70 % 
tjocka rötter. Det visade sig att det fanns överraskande många arter i granstubbar, men 
utrotningshotade och nära hotade arter förekom det ganska litet av. (Persson m.fl. 2017)

På basis av DNA-sekvenser fann man på granstubbar 1 355 taxonomiska svampenheter 
(arter). För jämförelsens skull studerade man också lågor med samma metod och där 
fann man 1 500 taxonomiska enheter. Artrikedomen av svampar var nästan lika stor på 
stubbarna som på lågorna. Men av de utrotningshotade och nära hotade arterna hittades  
97 % på lågor. (Persson m.fl. 2017)

I stubbar och grova lågor lever till stor del samma svamparter, men i lågorna förekom-
mer dessutom ett antal längre specialiserade svamparter, bland dem sådana som är 
utrotningshotade och nära hotade (de Jong & Dahlberg 2017).

I granstubbarna påträffades knappt 500 skalbaggsarter varav 276 var arter beroende 
av ved. Dessa 276 arter är ungefär hälften av de skalbaggsarter i Sverige som lever på 
granved. Bland de arter som hittades på granstubbar fanns det 20 utrotningshotade 
och nära hotade arter som är beroende av ved. Största delen av dessa arter (17 st.) är 
klassificerade som nära hotade (tabell 5). (Persson m.fl. 2017)

I en undersökning jämförde forskarna skalbaggsarter som lever på granstubbarna 
ovan jord med sådana som lever i delarna under jorden. I de delar av stubben som 
fanns ovan jord hittades 57 skalbaggsarter och på de tjocka rötterna under jorden 27 
arter. Av de totalt påträffade 60 arterna, observerades tio stycken endast på stubbens 
underjordiska delar. (Persson m.fl. 2017)

I en jämförande undersökning där forskarna studerade skalbaggsarterna i stubbar av 
olika trädslag, noterade de att det fanns i det stora hela lika många arter i gran-, tall-, 
björk- och aspstubbar. Det visade sig att arterna i gran- och tallstubbar var sinsemellan 
mer likartade än arterna i björk- och aspstubbar. (Persson m.fl. 2017)

I andra undersökningar påträffade de i granstubbar dessutom 273 ryggradslösa arter 
som hör till andra artgrupper, bland andra småringmaskar, enkelfotingar, hoppstjär-
tar och kvalster. På granstubbar påträffades dessutom 93 arter av lav och 35 mossor. 

Tabell 5. Antalen av i Sverige påträffade skalbaggsarter i granstubbar klassificerade enligt svensk 
hotkategori (Persson m.fl. 2017).

Vedlevande Övriga arter Totalt

Livskraftig (LC) 256 213 469

Nära hotad (NT) 17 1 18

Sårbar (Vu) 3 1 4

Totalt 276 215 491



82

I undersökningarna sammanlagt observerades på granstubbar 2 200 arter. Eftersom 
många artgrupper såsom myggor, flugor och steklar inte undersöktes, uppskattar fors-
karna att den verkliga artmängden är större, cirka 2 500 arter. (Persson m.fl. 2017)

Flest svamparter påträffades i 11–20 år gamal stubbar, flest djurarter i cirka 10 år ga-
mala stubbar, flest lavar i 12–20 år gamla stubbar och flest mossor i 16–18 år gamla 
stubbar. (Persson m.fl. 2017)

Hämäläinen (2016) konstaterar på basis av den undersökning han gjorde i FIRE-
undersökningens försöksbestånd i Lieksa, att det fanns rikligt med lavar på tallstub-
barna, 83 arter. Bland dem förekom också utrotningshotade arter och sådana som 
är specialiserade på död ved. Stubbrytning i större skala kan alltså vara till skada för 
lavbeståndet, särskilt om mängden död ved i skogen också annars är liten. I hygges-
rester som i toppar och grenar förekom 59 olika lavar, och de är breda generalister 
vad beträffar kraven på livsmiljö. Forskaren drar också den slutsatsen att uttag av 
grot sannolikt inte har någon betydande inverkan på artförekomsten av lavar. (Hä-
mäläinen 2016)

De svampar, lavar och mossor som lever på stubbar är med några få undantag allmänna 
arter. Bland de skalbaggar som lever i stubbar finns däremot också utrotningshotade 
och nära hotade arter, särskilt finns de i stubbar av lövträd. 

Men det finns ändå inte en enda art som är specialiserad för att leva enbart på sågade 
stubbar. Hur stubbrytningen inverkar på arterna beror alltså till en stor del på hur 
mycket död ved av annat slag som står till buds på ett område. 

Arter som lever på död ved i solexponerade störda miljöer har ofta en god spridnings-
förmåga, varför inverkan av stubbrytning på arterna bör granskas på ett område större 
än ett enskilt bestånd. Ett stort antal skalbaggar som lever på död ved föredrar stubb-
ved i ett torrt och solexponerat mikroklimat, medan stubbved på en fuktig växtplats 
inte föredras av en enda skalbaggsart. 

Stubbrytning ökar risken för att de arter som är specialiserade  
på solexponerad grov död ved försvinner 

Work m.fl. (2016) studerade art- och individmängder bland de i död ved levande skal-
baggar som förekommer på stubbar. Undersökningen gjordes på 20 kalavverkningsy-
tor i norra Sverige, där man brutit stubbar på hälften av ytorna, och på den andra 
hälften inte. I stubbarna påträffades 253 i död ved levande skalbaggsarter varav 19 var 
utrotningshotade eller nära hotade i Sverige.

Utgående från resultaten ritade forskarna upp en artansamlingskurva med hjälp av 
vilken det går att uppskatta hur kraftig inverkan på arterna stubbrytningen har på be-
ståndsnivå. (bild 28). Om 50 % av stubbarna förs bort minskar artmängden med 10 % 
på beståndsnivå. Om 75 % av stubbarna tas bort minskar arterna med 26 %, och om 85 
% tas bort minskar artmängden med 38 %. (Work m.fl. 2016) 

Stubbarnas betydelse för lavarna studerades i ett skogsområde i Östergötland och i ett 
annat i Dalarna. Båda områdena hade en lång historia av skogsbruk. Av 20 undersökta 
lavarter hade 11 mer än hälften av sin population på stubbar och fyra arter hade hela sin 
population på stubbar. På ett skogsområde i Hälsingland med en klart kortare historia 
av skogsbruk noterade forskarna däremot att stubbarna inte hade någon stor betydelse 
för en enda av de undersökta 15 lavarterna. (Jonsell m.fl. 2017)
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I den här undersökningen studerade man också vilken betydelse stubbar och hygges-
rester har för populationerna av svamparter. 15 % av svamparterna hade över hälften 
av sin population på stubbar. Stubbarna och groten hade ungefär lika stor betydelse för 
svamparterna. I samma undersökning noterade forskarna att av de 39 studerade skal-
baggsarterna hade 26 % mer än hälften av sin population i stubbar. Två arter hade alla 
sina populationer i stubbar vilket forskarna ansåg vara en överskattning. För samma 
arter som hade en stor del av sin population i stubbar var också grot av stor betydelse. 
Nio arter av 39 hade 46–95 % av sin population i energived. (Jonsell m.fl. 2017)

De här arterna är sådana som är anpassade till störda skogar och som är specialister på 
att utnyttja död ved i solexponerad miljö. I nuvarande skogsbruksmarker är den döda 
veden på kalytorna deras viktigaste till buds stående livsmiljö och uttag av energived 
har därför en stor inverkan på dessa arter. (Jonsell m.fl. 2017)

Johansson m.fl. (2016) studerade med hjälp av en metapopulationsmodell hur olika 
kraftigt uttag av grot och stubbar inverkar på teoretiska arter med olika egenskaper, 
under en 200 år lång tidsperiod. Objekt för modelleringen var ett 11 km x 11 km stort 
svenskt skogsområde. 

Arternas egenskaper varierade med avseende å graden av specialisering i förhållande 
till livsmiljön, samt med avseende å spridningsförmåga och utbredning. Generalistar-
terna kunde utnyttja vilken slags död ved som helst i skogens alla utvecklingsfaser. 
Specialistarterna kunde leva endast på grov död ved i solexponerade miljöer och deras 
förekomst begränsas alltså till skogar som är under 17 år gamla. De allmänna arterna 

Bild 28. En artansamlingskurva som visar hur de i död ved levande arterna på ett kalhygge (6 ha) 
förändras beroende på hur kraftigt uttaget av stubbar är. Då man tar ut 75 % av stubbarna försvinner 
ungefär 25 % av de arter som lever i dem från avverkningsytan. om man tar ut mer stubbar än så, 
växer mängden försvunna arter drastiskt. Det gröna området visar kurvans 95-procentiga tillförlitlig-
hetsområde. (Work m.fl. 2016) 
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förekommer i 80 % av de bestånd som lämpar sig för dem, och de sällsynta i 20 % av 
de för dem lämpliga bestånden, innan man påbörjat uttaget av energived. (Johansson 
m.fl. 2016)

Forskarna simulerade hur uttag av energived inverkar på mängderna död ved på fem 
olika nivåer: energived tas ut på 10 %, 30 %, 50 %, 70 % och 90 % av kalavverkningsy-
torna. Man tar ut 80 % av hyggesresterna och stubbarna. Hur uttag av grot, och uttag 
av grot och stubbar inverkar simulerade man separat. (Johansson m.fl. 2016)

Resultatet av simuleringen visade en kraftigare tillbakagång av de sällsynta arterna 
då omfattningen av uttaget ökade. Uttag av enbart grot hade en mindre inverkan på 
specialistarterna (solexponerad grov död ved) än på generalistarterna. Specialistar-
terna gick ändå mer tillbaka än generalisterna då man tog ut också stubbar. (bild 29) 
(Johansson m.fl. 2016)

De sällsynta specialistarterna riskerade att försvinna redan vid uttag av stubbar i en 
mindre omfattning (10 % av avverkningsytorna), och vid ett uttag av 30 % av stub-
barna var risken att de skulle försvinna stor. Risken för förvinnande var 77–94 % vid 
ett slumpmässigt uttag och 23–68 % när allt uttag av energived koncentrerades till en 
50 %:s del av området. Risken för att generalistarter skulle försvinna var däremot gan-
ska liten (<5 %), då energived togs ut på 50 % av kalavverkningsytorna. Av de allmänna 
arterna fanns det någon risk för försvinnande endast för specialistarterna, och detta 
endast då energived togs ut i en stor omfattning, på över 50 % av kalavverkningsytorna. 
(Johansson m.fl. 2016)

Populationerna av de arter som är beroende av död ved minskade då uttaget av energi-
ved fick en större omfattning. Minskningen i populationerna var ickelineär. Populatio-
nerna minskade snabbare än mängderna uttagen död ved ökade, och den här skillnade 

Bild 29. utveckling av mängden död ved som lämpar sig som livsmiljö för generalister och specialister som kräver grov solexponerad 
död ved (A) på beståndsnivå och (B) på områdesnivå för uttag av energived med olika metoder och olika kraftigt. (Johansson m.fl. 
2016).
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blev större då omfattningen av uttaget ökade. Orsaken till det här är inte endast det 
att en mindre mängd livsmiljöer leder till mindre populationer som har en större risk 
att utplånas, utan också på att livsmiljöerna fragmenteras. Som en följd av det, har en 
sjunkande etableringshastighet betydelse. (Johansson m.fl. 2016)

Att helt koncentrera uttaget av grot till en 50 %:s del av området hade en positiv in-
verkan på sex av åtta arter genom att det minskade risken för utplåning. Den positiva 
inverkan var störst för de sällsynta arterna, speciellt för dem som har en dålig sprid-
ningsförmåga. Mellan det att populationerna går tillbaka och en ny jämvikt uppstår 
blir det en stor tidsfördröjning, särskilt för de sällsynta arterna, och därför går det  
en lång tid innan effekterna av att livsmiljöerna minskar till fullo blir verklighet.  
(Johansson m.fl. 2016)

Den slutsats forskarna drar av modelleringens resultat, är att uttag av energived san-
nolikt skadar den biologiska mångfalden. Skadorna är störst då stubbrytningen sker 
omfattande på hela skogsområdet. Redan en mindre kraftig stubbrytning på områdes-
nivå kan leda till utrotning av sällsynta arter specialiserade på solexponerad grov död 
ved. Uttag av grot har troligtvis en mindre inverkan eftersom få arter är specialiserade 
på död ved av klen dimension. (Johansson m.fl. 2016)

Forskarna har tolkat resultatet av modelleringsundersökningen så, att ett uttag av 
grot på 50 % av arealen på ett grandominerat skogsområde, och stubbrytning på 
10–20 %, inte har några betydande effekter på skogens biologiska mångfald i allmän-
het, och betydande effekter endast på ett fåtal arter. (de Jong & Dahlberg 2017).

Effekterna beror ändå på skogsområdets egenskaper. För att hindra negativa inverk-
ningar på arter i behov av skydd, bör man undvika att ta ut stubbar och grot i skogar 
med höga skyddsvärden. Dessutom ska man undvika, eller i varje fall begränsa, ener-
givedsuttag av lövträd såsom björk och asp i barrträdsdominerade skogar. (de Jong & 
Dahlberg 2017).

Hur mycket naturvårdsstubbar ska man lämna? 

Stubbrytning har större betydelse med tanke på den biologiska mångfalden än uttag 
av grot. Stubbarna är viktiga livsmiljöer till exempel för många lavarter som tack 
vare dem överlever i ekonomiskogar. Om man följer försiktighetsprincipen vore det 
motiverat med ett sparmål för stubbar på samma nivå (30 %), som ställts för grot.

I en undersökning gjord av Eräjää m.fl. (2010) på tio stubbrytningsytor, fann man att 
på ytor där energived hade tagits ut fanns det 81 % färre stubbar än på kontrollytor 
där stubbar inte hade tagits ut. 

Skogsstyrelsen i Sverige rekommenderar att man vid stubbrytning lämnar kvar 
15–25 % av gran- och tallstubbarna. I Finland rekommenderar Tapio att man på 
stubbrytningsobjekt (på finkorniga silt- eller lermarker) lämnar 25 eller 50 natur-
vårdsstubbar med en diameter över 15 centimeter. Det är endast cirka 4 % eller  
8 % av stubbvolymen. Dessutom rekommenderas att man inte bryter stubbar med en 
diameter mindre än 20 cm (Koistinen m.fl. 2016). Dessa rekommendationer baserar 
sig inte direkt på forskning, utan de är ett resultat som man har kommit fram till i  
en arbetsgrupp bestående av olika intressentgrupper. 

Å andra sidan definieras i rekommendationerna för stubbrytning också andra begräns-
ningar som handlar om att undvika skador på kantskog, naturvårdsträd, naturobjekt 



86

och skyddszoner längs vattendrag. På grund av dem tar man i allmänhet i praktiken ut 
70–75 % av stubbarna. På stora stubbrytningsobjekt, utanför vilka det finns få kantzo-
ner, kan uttaget av stubbar bli större än så. (Pekka Punttila, muntligt meddelande)

Det finns också anledning att fästa uppmärksamhet vid att de kvarlämnade stubbarna 
finns i en solexponerad, inte fuktig miljö eftersom solexponerad död ved har en avsevärt 
större betydelse med tanke på de specialistskalbaggar som lever i stubbar. Betydelsen 
av antalet naturvårdsstubbar är desto större, ju större den del av slutavverkningarna på 
områdesnivå är, från vilka stubbar tas ut.

Noggrannhet vid avverkningen avgör naturvårdens kvalitet 

Ett ökande uttag av energived har väckt oro för att nivån på naturhänsynen kan 
sjunka, eftersom fler maskiner än förut arbetar på ett hygge. Vid traditionell avverk-
ning av gagnvirke kör en harvester, en skogstraktor och en markberedningsmaskin 
omkring på avverkningsytan. Vid uttag av grot kommer en skogstraktor till, och vid 
stubbrytning dessutom en grävmaskin och en skogstraktor. Ifall man tar ut både grot 
och stubbar fördubblas antalet maskiner och körvändor jämfört med uttag av enbart 
gagnvirke. 

De forskningsresultat som gäller det här har varierat. Rudolphi och Gustafsson (2005) 
noterade att man vid uttag av grot hade fört bort och kört sönder lågor. Också Rabino-
witch-Jokinen och Vanha-Majamaa (2010) fann i sin undersökning att en fjärdedel av 
lågorna blev förstörda vid uttag av energived.
 
Mlambo m.fl. (2015) noterade å sin sida i en undersökning som de gjorde på 18 av-
verkningsobjekt i mellersta Finland, att kalavverkningar där man också hade tagit ut 
energived hade orsakat mindre förändringar i bäckarnas ekosystem än kalhyggen där 
man endast hade tagit ut gagnvirke. Forskarna tolkade resultatet så att man på de ytor 
där energived tagits ut, bättre hade följt naturvårdsrekommendationerna, bland annat 
genom att lämna skyddszoner. 

I en omfattande svensk undersökning där man jämförde 122 hyggen, noterades inte 
märkbara skillnader i naturvårdens kvalitet mellan vanliga kalavverkningsytor, ytor 
där man tagit ut grot, och ytor där man utfört stubbrytning. Det fanns ingen skillnad i 
mängden sönderkörda lågor. (Rudolphi & Gustavsson 2017)
 
Å andra sidan hade lågorna mer markkontakt på stubbrytningsytorna än på andra av-
verkningsobjekt vilket påskyndar nedbrytningen. På ytor där man brutit stubbar fanns 
det också avsevärt mindre stående död ved än på vanliga kalhyggen. Över huvud taget 
hade det på de undersökta objekten lämnats en obetydlig mängd naturvårdsträd och 
stående död ved överallt, oberoende av avverkningstyp. (Rudolphi & Gustafsson 2017)

Det verkar som att ju mer man kör med maskiner, desto större är risken för att rotstå-
ende döda träd faller omkull och att lågor förs bort eller krossas. Avgörande för slutre-
sultatet är trots allt yrkesskicklighet hos den som sköter avverkningen, samt planering 
av avverkningsobjekten och noggranhet också ur naturvårdssynvinkel. 

Skadeverkningarna kan kompenseras med effektivare naturhänsyn 

Ett ökande uttag av energived inverkar skadligt speciellt på de skogsarter som är 
beroende av död ved. Dessa skadeverkningar kan kompenseras med naturskydds-, 
återställnings- och naturvårdsåtgärder som ökar mängden död ved på områdesnivå. 
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Det innebär till exempel att grunda skogsskyddsområden, att öka mängden sparade 
naturobjekt och med hjälp av restaurerings- och skötselåtgärder förbättra kvaliteten, 
att öka mängden naturvårdsträd, att producera död ved och effektivare spara den. 

I en svensk undersökning studerade man hur många högstubbar behövs för att kom-
pensera skadeverkan på arter beroende av död ved, då man tar ut grot och stubbar. 
Man undersökte också den ekonomiska lönsamheten i dessa kompensationsåtgärder. 
(Ranius m.fl. 2017)

För att fullt ut kompensera för uttag av grot skulle det förutsätta att man gjorde hög-
stubbar av 9 % av de avverkade träden. Om också stubbarna togs ut skulle man behöva 
göra högstubbar av 14 % av de avverkade träden. 

Vad beträffar groten är det mer kostnadseffektivt att kompensera de ekologiska skad-
effekterna med att göra fler högstubbar, än att minska den uttagna mängden grot på 
beståndsnivå. 

För stubbrytningens del är det mer kostnadseffektivt att minska uttaget av stubbar än 
att kompensera med att öka mängden högstubbar. Skillnaden beror på att kostnaderna 
för stubbrytning är högre än för uttag av grot. (Ranius m.fl. 2017)

Uthålliga avverkningsytor på områdesnivå

I en omfattande svensk syntesrapport uppskattar de Jong m.fl. (2012) att en energipro-
duktion som baserar sig på energived kan växa i Sverige från nuvarande 50 petajoule 
till åtminstone 87 petajoule. Uttag av grot är minst problematiskt med tanke på mil-
jöpåverkan, medan det finns mer frågor kring stubbrytningen. I alla händelser bör en 
begränsad stubbrytning vara möjlig.

De Jong m.fl. (2012) bedömer, med utgångspunkt i en scenarioanalys gjord som ex-
pertuppskattning, att 60 % av groten kan tas ut på 60 % av hyggena, samt 80 % av 
stubbarna på 10 % av hyggena, utan att energivedsuttaget inverkar negativt på uppnå-
endet av de svenska miljömålsättningarna. I den här uppskattninen rekommenderar 
experterna att man lämnar kvar 40 % av groten och 20 % av stubbarna. Observeras bör 
dock att utgångspunkterna för den här uppskattningen var politiska miljömål, inte i 
första hand naturvetenskapliga. 

Till ett ökat uttag av energived hör emellertid flera randvillkor som måste uppfyllas för 
att undvika skadliga miljöeffekter. 

1. Den allmänna nivån på naturvården får inte försvagas.
2.  Den grot och de stubbar som tas ut ska vara gran och tall.
3.  Förlusten av baskatjoner ska vid behov ersättas med askgödsling, med aska av god 

kvalitet.
4.  Spårbildning i marken ska kunna begränsas vid uttag av grot och stubbar utan att an-

vända hyggesrester för att förstärka körstråken (uttag av energived kan köras endast 
på väl bärande mark).

5.  Energived ska inte tas ut i närheten av nyckelbiotoper eller naturskyddsområden där 
den döda veden i solexponerad miljö sannolikt är mer gynnsam för skogens biologiska 
mångfald än om den lämnas på andra ställen. (de Jong m.fl. 2012)

Fem år senare gjorde de Jong m.fl. (2017) på nytt en likadan scenarioanalys grundad 
på expertuppsattning. Den ansågs nu ha bättre kunskapsmässiga förutsättningar i och 
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med nya forskningsrön. I analysen kom forskarna till något olika siffror än år 2012, 
även om resultatet i huvuddrag var mycket likartat. 

Då man sparar 30 % av både groten och stubbarna på hyggena, kan man ta ut grot på 
40 % av hyggena och stubbar på 20 % av dem. Det innebär ett uttag av 28 % av groten 
och 14 % av stubbarna på områdesnivå.

I undersökningen uppskattade forskarna att den nuvarande nivån på uttaget av ener-
gived är hållbar, och att det till och med vore möjligt att öka mängderna betydligt, utan 
att uttaget skulle göra det svårare att uppnå de miljömål som den svenska riksdagen 
har ställt. (de Jong m.fl. 2017)

Enligt forskarna är det inte lönt att öka den mängd grot och stubbar som ska lämnas 
på hyggena, eftersom det avsevärt försvagar lönsamheten för uttag av energived. Det 
lönar sig bättre att hantera miljöpåverkan genom att på områdesnivå begränsa den 
andel avverkningsytor där grot och stubbar kan tas ut. (de Jong m.fl. 2017).

Slutsatser och utvecklingsrekommendationer

Här granskades uttag av energived med tanke på att skydda den biologiska mångfal-
den i terrängen såväl som i vattendragen. På basis av detta bör man inte dra några 
slutsatser om hurudant uttag av energived som är ändmålsenligt ur klimatsynvinkel. 

Hittills har man endast i obetydlig mån vidtagit åtgärder som på ett betydande sätt 
har minskat den totala mängden av klendimensionerad död ved. I själva verket har 
mängden vuxit avsevärt under många decennier, som en följd av att virkesmängden 
ökat. Att ta ut grot från barrträd har uppenbarligen inte särskilt skadlig inverkan på 
skogens biologiska mångfald, åtminstone inte i behärskad omfattning, och om en del 
hyggesrester lämnas kvar på hyggena också efter uttag. Uttag av grot från barrträd 
minskar närmast livsmiljöerna för allmänna och livskraftiga arter och reducerar deras 
lokala bestånd. Ett uttag av barrträdsgrot i mycket stor omfattning kan dock utgöra 
ett utrotningshot mot nya arter beroende av klendimensionerad död ved, men man 
känner dåligt till detta. För utrotningshotade och nära hotade skalbaggsarter verkar 
hyggesrester av gran inte vara någon betydande livsmiljöresurs, men hyggesrester av 
lövträd, i synnerhet lövträdsarter som det finns litet av, har en klart större betydelse. 

Det finns skäl att låta bli att ta ut grot och stubbar av lövträd, och grov död ved ska inte 
tas som energived, och det är viktigt att försöka undvika att grov död ved förstörs vid 
uttag av energived. 

Om mängden livsmiljöer minskar till under 20–30 % av sin ursprungliga mängd, 
minskar arterna i accelererande takt eftersom snabbheten, med vilken de regionala art-
bestånden försvinner, ökar. I finländska Tapios rekommendationer för uttag av ener-
gived uppmanar man att lämna kvar 30 % av groten, och låta högarna av hyggesrester 
torka på platsen så att barren faller av. Utgångspunkten för dessa rekommendationer 
handlar framförallt om näringshushållning. Med hjälp av dem strävar man efter att 
minska förlusten av näringsämnen och bevara växtplatsens bördighet. Dessutom till-
råder man inte uttag av grot på platser där det sannolikt skulle vara mest till skada med 
tanke på växtplatsens bördighet. 

Med tanke på att bevara skogsmarkens bördighet är Tapios rekommendationer moti-
verade. Dimensioneringen grundar sig emellertid inte på direkta forskningsrön, utan 
på försiktighetsprincipen och på att ungefär 30 % av groten i allmänhet blir kvar på 
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grund av hopsamlingstekniska orsaker. I Sverige är situationen ungefär densamma. 
Tapios rekommendationer för uttag av energived kan anses vara en god utgångspunkt 
för dimensionering av kriterier på beståndsnivå, tills forskningen kommer upp med ett 
tillräckligt kunskapsunderlag för att se över dem. 

Stubbrytning verkar inte ha några betydande effekter på skogsmarkens bördighet el-
ler på virkesavkastningen. Uttaget av stubbar verkar också ha en överraskande liten 
inverkan på markfaunan. Därför bör man granska de randvillkor som ställs för uttag 
av stubbar, framför allt med tanke på tryggandet av skogens biologiska mångfald och 
på klimatet. Också vattenvårdssynvinkeln är viktig vid stubbbrytning, eftersom den 
förorsakar att mineraljorden blottläggs och ytvegetationen försvinner i större omfatt-
ning än vid markberedning, och därför ökar risken för utlakning av näringsämnen och 
framför allt av fasta partiklar. 

Uttag av stubbar är betydligt skadligare för mångfalden bland arter i död ved, än uttag 
av enbart grot. Detta för att de arter som behöver grov död ved redan har förlorat en 
betydande stor del av sina livsmiljöer på grund av det omfattande uttaget av gagnvirke, 
och många arter har av den anledningen gått kraftigt tillbaka och blivit utrotningsho-
tade. Alla åtgärder som minskar mängden grov död ved är därför potentiellt mycket 
skadliga för dessa arter. 

På skogsområdesnivå finns ett relativt stort antal arter beroende av död ved vars po-
pulationer till stor del (över 50 %) lever på stubbar. Det är svårt att säga hur stor del av 
stubbarna som kan tas bort utan att dessa arter försvinner. I undersökningar gjorda i 
Sverige har forskarna funnit uppskattningsvis 2 500 arter på granstubbar. För jämfö-
relsens skull; detta är ungefär 10 % av Finlands alla skogsarter. Bedömt utgående från 
artmängden har granstubbarna alltså en stor betydelse för skogens mångfald. Utrot-
ningshotade och nära hotade arter fann man emellertid ganska litet av på granstub-
barna, närmast då nära hotade skalbaggsarter.

Bild 30. uttag av stubbar har många negativa miljöeffekter. 
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På ställen där man försöker förhindra spridningen av rotticka till följande generation, 
är det ändå bra att försöka få bort alla infekterade stubbar så noggrant som möjligt. Det 
går inte att få bort rottickan helt och hållet genom stubbrytning, eftersom det i alla fall 
blir kvar infekterade rötter i marken. Men det hjälper ändå till att minska infekteringen 
av nästa trädgeneration. Det är befogat att ta det här i beaktande då man planerar 
mängden stubbar som ska lämnas kvar. 

De sällsynta specialistarter som lever på solexponerad död ved är de som drabbas mest 
av stubbrytningens negativa effekter. Enligt en modelleringsundersökning (Johansson 
m.fl. 2016) blir risken för att dessa arter ska försvinna stor, redan då stubbarna tas 
bort från 30 % av kalavverkningsytorna. Utplåningsrisken är liten om stubbrytningen 
begränsas till 10 % av kalaverkningsarealen. För att trygga skalbaggsfaunan vore det 
bra att spara stubbarna framför allt på torra och solexponerade ställen i terrängen. De 
stubbar som för närvarande blir kvar, lämnas ofta på fuktiga ståndorter på grund av 
markens dåliga bärighet, för att undvika skador i terängen och med tanke på vatten-
skyddet. Enligt svenska forskares uppgifter är stubbar på fuktiga platser inte gynnade 
livsmiljöer för en enda skalbaggsart. 

För att trygga en rik natur finns det alltså skäl att begränsa stubbrytningen såväl på 
bestånds- som områdesnivå. På beståndsnivå kunde ett vettigt mål vara att lämna 
kvar cirka 30 % av stubbarna, vilket är ungfär det som för närvarande sker i praktiken. 
Svenska Skogsstyrelsens rekommendation är att 15–25 % av stubbarna sparas.

Förutom på beståndsnivå, är det skäl att kontrollera mängden uttagna stubbar också på 
områdesnivå, genom att definiera på en hur stor del av det granskade skogsområdets 
kalavverkningsytor man kan utföra stubbrytning. Att begränsa stubbrytningsarealen 
på områdesnivå till högst 10–20 % av kalavverkningsytorna känns motiverat utgående 
från de svenska forskarnas modelleringsundersökning. I en tidigare svensk expertupp-
skattning ansåg forskarna att, med tanke på att uppnå de svenska miljömålen, bör den 
rekommenderade nivån för stubbrytning vara 10 % (de Jong m.fl 2012) och i en senare 
undersökning 20 % av kalytornas areal (de Jong m.fl. 2017).

Energived ska inte tas ut på områden där det finns höga naturvärden kopplade till död 
ved. Sådana områden är naturskyddsområden med mycket död ved, koncentrationer 
av naturobjekt med mycket död ved och/eller regionala koncentrationer av utrotnings-
hotade eller nära hotade arter i död ved. 

Uttag av energived på kalhyggen kan försämra naturhänsynen, eftersom ett ökat kö-
rande med maskiner ökar skadorna på naturvårdsträden, får de rotstående döda trä-
den att falla omkull, samt ökar risken för att liggande död ved förs bort eller körs sön-
der. Fast allt det här behöver inte nödvändigtvis hända. Avgörande för slutresultatet är 
verkställarnas yrkesskicklighet och att avverkningen planeras och utförs omsorgsfullt 
också ur naturvårdens synvinkel. De skadeverkningar som uttag av energived har på 
mångfalden kan kompenseras genom många åtgärder som ökar mängden död ved på 
områdesnivå, exempelvis genom att öka mängden högstubbar som lämnas på hyggena. 
För att uppnå en verklig kompensationseffekt bör mängderna ändå vara ansenliga. För 
att ekologiskt kompensera skadorna vid uttag av grot skulle det förutsätta att man 
gjorde högstubbar av 9 % av de fällda stammarna. 

Vid energivedsgallring är det skäl att fästa uppmärksamhet vid att fåtaliga, ekonomiskt 
värdelösa men för mångfalden värdefulla, trädslag som asp, sälg, rönn och al, inte av-
lägsnas helt och hållet. Energivedsgallringarna utförs ofta mycket schematiskt, och ofta 
tar man med alla de ovan nämnda trädslagen för att få ett större utbyte. Det är viktigt 
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att ge bättre anvisningar om det här. Det finns också positiva effekter av energigallring 
med tanke på mångfalden och landskapet på somliga ställen, till exempel på vårdbio-
toper och i kantskogar vid åkrar där målet är att öka öppenheten, solexponeringen och 
ängsvegetationen. Också på de här platserna bör man fästa uppmärksamhet vid att 
spara gamla träd, döda träd och en mångsidig blandning av trädslag.
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GRANSKAT:

• Tillväxtgödslingens inverkan på naturens mångfald och på  
vattendragen.

GÖDSLING

Skogen gödslas för att öka virkesavkastningen och den ekonomiska avkastningen. På 
dikade torvmarker och på uppodlade kärr som beskogats kan det också förkomma 
störningar i näringsbalansen, och då är det nödvändigt att gödsla för att får en normal 
tillväxt i skogen och trygga utvecklingen. 

I tall- och granskogar på torvmark gödslar man med kväve för att påskynda beståndets 
tillväxt. Man gödslar i gran- och tallbestånd på frisk mo samt i tallbestånd på torr mo, 
för i dessa bestånd svarar tilväxten bäst på kvävegödsling. Det vanligaste gödselmedlet 
på momark är urea.

På örtrik-, blåbärs-,lingon- och ristorvmo är det oftast brist på kalium och fosfor som 
begränsar tillväxten, medan det finns tillräckligt med kväve. Skogar på utdikade kärr 
gödslas vanligen med aska som inte innehåller kväve. På förändringar och torvmoar 
som uppstått genom utdikning av kargare kärrtyper är det brist också på kväve för-
utom på kalium och fosfor. Dessa ståndorter kan man gödsla med både aska och urea. 

I Finland gödslades skogarna mest under första hälften av 1970-talet, och då var göds-
lingsarealerna över 200 000 ha/år. Under senare år har gödslingsarealerna legat något 
under 50 000 ha/år, och då har ungefär en tredjedel handlat om vitaliseringsgödsling 
för att korrigera störningar i näringsbalansen och ungefär två tredjedelar om tillväxt-
gödsling.

Kvävegödsling ökar bindningen av kol i skogsmarken

Gödslingen ökar avsevärt bindningen av kol i marken. Bindningen av kol i marken 
ökar, eftersom mängden förna ökar och nedbrytningen av den sker långsammare. 
Man har lagt märke till att den ligninhaltiga barrträdsförnan bryts ned långsammare 
när kvävehalten i den ökar. Nedbrytningen blir långsammare när trädkronorna blir 
tätare. Det tränger mindre ljus ner till marken och humusskiktet förblir svalare. Snön 
fångas effektivare upp av kronorna och som en följd av ett tunnare snötäcke blir tjälen 
i marken kraftigare, vilket i sin tur hejdar markens uppvärmning och nedbrytningen av 
förna på våren. (Högberg m.fl. 2014)

Framställningen och spridningen av gödselmedel förbrukar energi och förorsakar ut-
släpp i atmosfären. Dessa utsläpp motsvarar endast cirka 5 % av den ökade bindningen 
av kol i beståndet och i marken, som blir en följd av gödslingen. (Högberg m.fl. 2014)

Dessutom frigörs vid nitrifikationen och denitrifikationen av kvävet som sker i marken, 
små mängder lustgas (N2O) som är en kraftig växthusgas. Men på de luftiga momarker 
som lämpar sig för kvävegödsling frigörs bara obetydligt med lustgas, eftersom det 
sker endast en obetydlig nitrifikation och knappast någon denitrifikation alls. Av den 
kvävemängd som tillsätts i kvävegödsel är det för det mesta endast 0,5–1 % som blir till 



94

lustgas på skogsmark. (Högberg m.fl. 2014) Även med beaktande av dessa faktorer är 
kvävegödslingens inverkan på skogarnas förmåga att binda växthusgaser klart posi-
tiva (Högberg m.fl. 2014).

Kvävegödsling ökar utlakningen av kväve – särskilt efter kalavverkning

Enligt forskning urlakas 5–10 % av det kväve som finns i kvävegödsel (motsvarande 
7,5–15 kg N/ha) ur skogen och kan hamna i vattendragen. Största delen av utlakningen 
sker under det första året efter gödslingen. (Högberg m.fl. 2014) Kvävet hamnar emel-
lertid inte nödvändigtvis i något vattendrag, utan det kan delvis bindas i andra skogs-
bestånd eller i en skyddszon mellan det gödslade området och vattendraget. 

Det finns stora skillnader i hur lätt olika typer av kvävejoner utlakas. Ammoniumjoner 
(NH4+) binds lätt i skogsmark, medan nitratjoner (NO3-) inte binds alls. Nitratkväve 
binds endast av vegetationens upptag av kväve. 

Ur en sluten skog som växer bra, lakas bara obetydligt med kväve ut i vattendragen. 
Gödsling ökar också kväveutlakningen framför allt när beståndet kalavverkas, men 
inte i någon betydande grad i dess tillväxtfas. Likaså kan kväveutlakningen till vat-
tendragen öka betydligt om en nyligen gödslad skog gallras, eller råkar ut för en kraftig 
storm- eller insektsskada. 

Kvävegödsling försurar marken

Kvävegödsling kan leda till en ökad försurning av jordmånen. En ökning av beståndet 
i sig ökar markens försurning, vilket beror på att när trädens rötter tar upp ammoni-
umjoner och baskatjoner ur marken byter de samtidigt ut dem mot vätejoner. 

Om allt tillsatt kväve inte blir kvar i trädens tillväxt eller i det organiska material som 
dessa producerar ökar också det jordmånens surhet. Orsaken är nitrifikationen där 
nitrobakterier oxiderar ammoniumjoner (NH4+) till nitratjoner (NO3-). Nitrifikationen 
producerar vätejoner i marken. Om nitratjoner lakas ur marken och hamnar i vatten-
dragen, så utlakas samtidigt motsvarande mängd katjoner, också baskatjoner. (Skogs-
styrelsen 2007)

Nitrifikation och utlakning av nitrat sker inte i någon betydande grad i mogna slutna 
skogar, men de intensifieras avsevärt efter en kalavverkning. I kvävegödslade skogar 
kan nitrifikationen och utlakningen vara kraftigare, eftersom kvävehalten i förnan och 
hyggesresterna är högre än i ogödslade skogar. Det är ett stort problem särskilt på om-
råden där också nedfallet av kväve är stort, som i södra Sverige. Därför använder man 
numera i Sverige endast kalkammoniumsalpeter som kvävegödsel. Den innehåller do-
lomitkalk som neutraliserar den försurande effekt som kvävegödsel har på marken. 
(Skogsstyrelsen 2007)

Kvävegödsling ändrar ytvegetationen i moskogarna – särskilt efter  
slutavverkning 

Många vanliga skogsväxter har anpassat sig till en sparsam tillgång på kväve. Då 
tillgången på kväve förbättras som en följd av kvävegödsling kan artsammansätt-
ningen och mängdförhållandena förändras. Den tydligaste och mest långverkande 
förändringen är att lavarna minskar på kargare växtplatser. (Högberg m.fl. 2014) 
Risväxter, som blåbär, lingon och kråkbär är anpassade till en knapphändig kväve-
hushållning. De är konkurrenskraftiga när det är ont om kväve, och deras ställning i 
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konkurrensen kan försvagas som en följd av kvävegödsling. När tillgången på kväve 
blir bättre gynnas mer snabbväxande arter som behöver mera kväve, som gräs, hal-
lon och mjölkört.

Gödsling inverkar på skogens ytvegetation eftersom den får mindre ljus som en följd 
av att beståndet sluter sig snabbare och kronorna blir tätare, och eftersom gödslingen 
ökar tillgången på kväve i marken.

En engångsgödsling med 150 kg N/ha orsakar ganska små förändringar i skogens vege-
tationstäcke. Den största förändringen är att mängden gräs, säskilt kruståtel ökar. På 
mängden risväxter har gödslingen bara en obetydlig inverkan. Gödslingens inverkan 
på vegetationen i mogna skogar är tillfällig och räcker ungefär 10 år, lika länge som den 
inverkar på beståndets tillväxt. (Högberg m.fl. 2014)

De största effekterna på ytvegetationen kommer också fram först efter slutavverk-
ningen. Gödslingen ger upphov till en inlagring av kväve i förnan och humuslagret, 
och efter slutavverkningen frigörs det här lagrade kvävet i en form som växterna kan 
utnyttja. Det här leder till att ytvegetationen blir frodigare än den skulle bli efter enbart 
avverkning utan gödsling.

Strengbom och Nordin (2008) jämförde ytvegetationen i kvävegödslade och ogödslade 
skogar 9–13 år efter kalavverkning. De undersökta skogarna hade gödslats cirka 20 år 
tidigare, det vill säga cirka 10 år före kalavverkningen. Resultatet av studien visade att 
gräsväxterna blev ännu allmännare på risväxternas bekostnad i de gödslade skogarna 
än i de ogödslade.

Gödslingen hade en tydlig effekt också på blåbärsskörden. I de ungefär tio år gamla 
ungskogar som växt upp efter avverkningen i den gödslade skogen, var mängden blå-
bärskart 70–90 % lägre än i ungskogar i motsvarande ålder där den föregående trädge-
nerationen inte hade gödslats före slutvavverkningen. Också i förnyelsemogna skogar 
var mängden blåbärskart 65 % mindre i gödslade än i ogödslade skogar. (Strengbom 
& Nordin 2008)

Det är osäkert hur långverkande dessa förändringar i vegetationen är. Ju oftare man 
gödslar, och ju större engångsgivorna är, desto kraftigare är de kort- och långvariga 
förändringarna i vegetationen. Kvävegödslingen ökar inlagringen av kväve i marken, 
och påskyndar övergödningen av växtplatserna ännu kraftigare, vilket också annars 
håller på att ske i den finländska skogen som en följd av kvävenedfall och bekämpning 
av skogsbränder. 

Kvävegödsling minskar mykorrhizasvamparnas produktion av  
svampmycel och ändrar mängdförhållandena mellan arterna

Som en följd av en bättre tillgång på kväve avger träden mindre sockerarter till mykorr-
hizasvamparna, och det får till följd att mykorrizasvamparna bildar mindre svampmy-
cel. I synnerhet stora givor av kvävegödsel minskar bildningen av fruktkroppar.

Mykorrhiza finns kvar på rotspetsarna men det sker förändringar inom svamparterna, 
vissa arter gynnas och andra går tillbaka. Somliga arter blir allmännare, såsom plugg-
skivling och pepparriska. (Högberg m.fl. 2014) 

Populationerna av marklevande djur som lever av svampmycel går tillbaka när till-
växten av mycel minskar. Förändringarna är reversibla, för efter att kvävegödslingens 
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tillväxtökande effekt upphör, blir det igen knappt om kväve och mykorrhizasvamparna 
återgår till att ta upp kväve. Mycket mindre känt är hur kvävegödsling inverkar på de 
rötsvampar som lever på dött organiskt material, men troligtvis är effekterna mindre 
än på mykorrhizasvamparna. (Högberg m.fl. 2014).

Kvävegödslingen är skadlig för renarnas föda 

Gödslingen har en skadlig inverkan på rennäringen. Det har flera orsaker:

• Gödslingen har en direkt negativ inverkan på lavarnas tillväxt för att lavarnas  
lavsvampar- och algsvampar reagerar olika när kvävemängden ökar, och ämnes- 
omsättningen mellan dessa symbioter blir störd.

• Skörden av förna ökar och den större mängden förna skuggar lavarna.

• Lavarnas täckning minskar, och inverkan är störst på karga växtplatser.

• När tillgången på kväve ökar gynnas växtarter som konkurrerar med lav.

• Gödslingen kan minska mängden risväxter. Det här kan vid ogynnsamma väderleksför-
hållanden öka isbildningen på markytan, vilket i sin tur minskar tillgången till lavar  
för renarna. 

• Det finns observationer på att renarna undviker att beta i nyligen gödslade skogar. 
(Högberg m.fl. 2014)

Kvävegödselmedel rangordnade enligt miljöpåverkan

I Stora Skogs utvärdering av de ekologiska effekterna av gödslingsprogrammet (West-
ling & Nohrstedt 1995) rangordnades kvävegödselmedlen enligt deras kända miljöpå-
verkan. I utvärderingen ansågs kalkammoniumsalpeter som den minst skadliga, på 
andra plats kom urea. Ammoniumnitrat ansågs vara den mest skadliga av dessa tre 
kvävegödselmedel. 

Gödsling av torvmark

På torvmark är det särskilt bristen på kalium och fosfor som begränsar trädens tillväxt. 
När torven bryts ned frigörs, med undantag av de kargaste utdikade torvmarkerna, 
tillräckligt med kväve med tanke på trädens tillväxt vilket gör att kvävegödsling i all-
mänhet inte behövs. På de kargaste utdikade kärren är det brist även på kväve, och 
kvävegödsling ökar trädens tillväxt. 

Fosfor i vattendragen är ett näringsämne som ger upphov till stark övergödning. Ut-
lakning av kalium leder å andra sidan inte till skador på vattendragen, så vitt man vet. 
Typiskt för torvmarker är den stora risken för utlakning av fosfor. Det beror på torvens 
dåliga förmåga att absorbera fosfor, vilket är en följd av att koncentrationerna av alu-
minium- och järnoxider och -hydroxider, som binder fosfor, är låga i torv. Dessutom är 
de ställen där fosfor kan fästa på ytan av aluminium- och järnföreningarna ofta ”mät-
tade” av humusföreningar, varför fosfaten inte kan bindas vid dem. (Nieminen m.fl. 
2007)

Särkilt dikningsområden på karga vitmossemyrar har en speciellt svag förmåga att 
binda fosfatfosfor, det har tidigare gödslingsundersökningar visat. (Nieminen m.fl. 
2007) Därför ska man inte använda gödselmedel som innehåller lättlöslig fosfor på 
torvmarker. I praktiken gödslar man numera i Finland torvmarker endast med aska.
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Gödsling med aska

Man har beräknat att den areal som årligen gödslas med aska är cirka 10 000 ha, men 
någon exakt statistik finns inte tillgänglig. Det är mest skogsbolagen som askgödslar 
i sina egna skogar. Gödselmedlet sprids vanligen från luften.

Den risk askgödslingen eventuellt utgör för vattendragen anses vara att askan inne-
håller ganska höga halter av fosfor och tungmetaller, som när de löser sig kan utlakas 
i vattendragen. Även om aska inte innehåller kväve, orsakar askgödsling att markens 
surhet minskar och nedbrytningsprocessen blir snabbare.Det kan leda till att kväve 
frigörs på områden rika på kväve och då ökar också risken för utlakning av kväve. 
(Huotari 2012)

Askan innehåller inte kväve, men den innehåller fosfor och kalium som ofta är en 
bristvara på växtplatser på utdikade torvmarker. Därför lämpar sig träaska bra som 
gödsel på utdikade kärr, och att använda den är ett vettigt sätt att använda en avfalls-
produkt. Utlakning av fosfor som en följd av att man har gödslat torvmarker med 
aska har varit mycket obetydlig. Den sannolika orsaken tros vara att fosforn är starkt 
bunden till järn- och aluminiumföreningarna i askan. (Nieminen m.fl. 2007)

De förändringar som askgödsling förorsakar i markens surhet och i halten av grund-
ämnen är långvariga. Förändringarna syns tydligt ännu 40–60 år efter att askan har 
spridits. (Makkonen 2008)

Askan är basisk, därför är kalkningseffekten i skogsmarken kraftig. Den kan höja pH-
värdet för yttorven och måren med 1–3 enheter. Hur stor förändringen blir beror på 
askans kvalitet och på askgivans storlek. Förändringarna begränsar sig ändå bara till 
markytan, till ett ungefär 10 cm tjockt lager. (Makkonen 2008)

Med givor som följer gödslingsrekommendationerna (4 000–5 000 kg/ha), ökar as-
kan halterna av grundämnen i markens ytlager avsevärt. I lagren av förna och humus 
kan kalciumhalten stiga till det tiodubbla, halten av mangan och zink till det fem-
dubbla och kadmiumhalten till det dubbla. Fosforhalten i yttorven stiger ungefär till 
det fyrdubbla jämfört med ogödslad mark. (Makkonen 2008)

I en långtidsundersökning konstaterades att S-, K-, Na-, Cl- och Mg-halterna i avrin-
nande vatten från små askgödslade (5000–6500 kg/ha) avrinningsområden, fort-
farande 10–11 år efter gödslingen var högre än på de ogödslade kontrollområdena. 
Utlakningen från torvaska är mindre än från träaska eftersom den innehåller lägre 
halter av olika ämnen. (Piirainen m.fl. 2013)

Enligt forskarnas uppskattning har 15–52 % av den svavelmängd som följt med askan 
och 2–28 % av mängden kalium lakats ut ur trä- och torvaskan under forskningspe-
rioden. Utlakningen av svavel var störst efter vinterspridning, och större på avrin-
ningsområden med starrtorv än med torv av vitmossa. Utlakningen av kalium var 
störst efter spridning på sommaren och minst på avrinningsområden där beståndet 
var störst. Utlakningen av kväve, fosfor, upplöst organiskt kol och tungmetaller hade 
inte ökat som en följd av askgödsling. (Piirainen m.fl. 2013)

Det är värt att notera att även om askgödsling förorsakar långvarig utlakning av bas-
katjoner och svavel i vattendragen, så gör de så vitt man vet ingen särskild skada. De 
ger till exempel inte upphov till övergödning.
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Man har inte kunnat notera att vinterspridning av aska märkbart ökar utlakningen av 
fosfor och tungmetaller, om askan inte i samband med spridningen direkt eller med 
smältvatten hamnar i diken (Makkonen 2008). Vid flygspridning hamnar ungefär 3 % 
av askan i diken. En normal engångsgiva vid askspridning är cirka 40 kg fosfor, varav 
alltså 1,2 kg hamnar i diken, och sannolikt sköljs ut i vattendragen. 
(Silver & Saarinen 2007, Makkonen 2008)

Man har inte kunnat notera att askgödsling orsakar att tungmetaller ansamlas i bär 
eller svamp vare sig på kort (2 mån–4 år) eller lång (10–52 år) sikt. (Moilanen m.fl. 
2006).

Slutsatser och utvecklingsrekommendationer

Lundar, lavdominerade växtplatser, växtplatser där jordlagret är tunt eller jordarten 
mycket genomsläpplig för vatten, naturobjekt med viktiga växt- eller djurarter, samt 
värdefulla kulturmiljöer och friluftsområden bör lämnas utanför vid gödsling. Kalkam-
moniumsalpeter har i Sverige bedömts som den minst skadliga kvävegödseln, och där 
använder man endast den vid skogsgödsling. 

Skyddszonerna fungerar sannolikt tillräckligt bra som vattenskydd vid markspridning 
av gödsel, om de är 20–30 meter breda längs alla vattendrag. Det kan vara nödvändigt 
att kräva skyddszoner också runt andra objekt där kvävegödsling kan orsaka oönskade 
förändringar i vegetationen. Sådana objekt är till exempel naturskyddsområden, nyck-
elbiotoper och kärr. Vid flygspridning kan det vara nödvändigt med en 50 meter bred 
skyddszon mot vattendrag.

Uttag av grot minskar risken för utlakning av kväve i i samband med slutavverkning i 
gödslade skogar. 

På torvmark används endast sådana gödselmedel som innehåller fosfor i svårlöslig 
form, såsom JärnPK-gödsel och aska. De askgödselmedel som används ska uppfylla 
gödselförordningens gränsvärden för tungmetaller. Vid gödsling av torvmark används 
inte gödselmedel som innehåller vattenlöslig fosfor.

Vid flygspridning på utdikade sumpskogar är det oundvikligt att gödsel hamnar i di-
kena. Vid traktorspridning är det lättare att undvika att gödsel råkar komma i diken 
och vattendrag. Traktorspridning kan å andra sidan förorsaka skador i terrängen och 
till exempel kräva man korsar bäckar. Därför lönar det sig att ur miljösynvinkel över-
väga fördelarna mot varandra från fall till fall. Längs dikena är det skäl att lämna en 
remsa ogödslad. 

Med tanke på vattenvården är det bäst att vid iståndsättningsdikning göra arbetena 
i följande ordning: avverkning, gödsling och sist dikning. Gödslingen ska göras just 
innan dikena grävs.

Att på en gång gödsla en stor del av avrinningsområdet för samma vattendrag är inte 
bra då man vill begränsa inverkan på vattendraget.
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GRANSKAT:

• Hur markberedningen inverkar på den biologiska mångfalden och  
på vattendragen.

MARKBEREDNING

I samband med skogsförnyelse görs markberedningen oftast maskinellt. Marken be-
arbetas för att underlätta skogsodlingsarbetet och göra det snabbare, för att förbättra 
växtförhållandena för plantorna och för att trygga deras tidiga utveckling. Maskinell 
markberedning av förnyelseytor blev den förhärskande metoden från och med mitten 
av 1960-talet. De markberedningsmetoder som används i dag är harvning, anpassad 
plogning, fläckupptagning, inversmarkberedning, fläckhögläggning, högläggning med 
fåror och dikningshögläggning. 

Användningen av högläggningsmetoder har blivit mycket vanligare under 2000-talet 
på bekostnad av andra markberedningsmetoder, och de är i dag de allra vanligaste me-
toderna. Av markberedningsarealen är de olika högläggningsmetodernas andel redan 
ungefär 60 %. (Skogsstatistisk årsbok 2005–2014)

I motsvarande mån har arealerna för harvning, fläckupptagning och plogning minskat 
till ungefär hälften under de sensate tio åren. Forststyrelsen och skogsbolagen har i 
sina egna skogar slutat använda anpassad plogning, men i privata och samfällda skogar 
används metoden på ungefär 2 500 hektar per år, vilket är drygt 2 % av totalarealen för 
markberedning. (Skogsstatistisk årsbok 2005–2014)

Den totala markberedningsarealen är drygt 100 000 ha per år. Markberedningsarealen 
har minskat med ungefär 20 000 ha under de senaste tio åren. (Skogsstatistisk årsbok 
2005–2014) Under de senaste 50 åren (1964–2013) har i hela landet sammanlagt 5,3 
miljoner hektar slutavverkningsytor beretts med maskinella markberedningsmetoder. 
Om den här takten fortsätter kommer ungefär två tredjedelar av ekonomiskogen på 
momark att markberedas under en omloppstid, det vill säga under cirka 100 år.

Markberedningsmetoderna skiljer sig i någon mån från varandra i fråga om miljöpå-
verkan. Med tanke på förändringar i ytvegetationen och inverkan på vattendragen, 
är det väsentligt hur mycket metoden blottläggerav markytan, hur djupt markbered-
ningsspåret blir, och om det vid arbetet leds avrinningsvatten från förnyelseytan ner i 
vattendragen.

Vid harvning och plogning är spåret eller fåran fortlöpande och mer mineraljord blot-
tas än vid fläckupptagning och högläggning, där marken bearbetas fläckvis. Av hög-
läggningsmetoderna är det dikningshögläggning och högläggning med fåror som blott-
lägger mest markyta. De är metoder som har en kraftig inverkan. Vid vardera grävs 
långa fåror och vid dikningshögläggningen också djupare dräneringsdiken som leder 
bort vatten från förnyelseytan och torkar ut ståndorten permanent. 

Minst markyta blottläggs vid fläckupptagning och invershögläggning som blottar unge-
fär en tredjedel så mycket av markytan som fläckhögläggning. Den kraftigaste inverkan 
på vattendragen har dikningshögläggning, högläggning med fåror och plogning. Spåren 
efter de lättare metoderna försvinner ganska fort då markberedningspåren växer igen. 
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Kända miljöeffekter av markberedning är inverkan på ytvegetationen, att död ved för-
svinner då den krossas och pressas ner i marken, samt att näringsämnen, fasta partik-
lar och metaller utlakas i vattendragen från förnyelseytorna. En av markberedningens 
effekter är att ytjordens kemiskt differentierade lager av podsoljord blandas i de dju-
pare markberedningsspåren. Hur markberedningen påverkar mångfalden på lång sikt 
vet man inte så mycket om. 

Markberedningen påverkar täckningen av ris, lavar och mossor

Enbart slutavverkningen får mycket stora förändringar till stånd bland arterna i yt-
vegetationen och i dess täckning. Floran av snabbväxande gräsväxter och örter och 
deras täckning ökar kraftigt, medan täckningen av mossor, renlav och ris minskar till 
en bråkdel av situationen före avverkningen. 

Markberedningen förstärker dessa förändringar, genom att blotta mineraljords- och 
torvmarksytor som är växtunderlag väl lämpade för pionjärväxter såsom gräs och fröp-
lantor av lövträd att förnya sig och växa till sig på, fria från konkurrens. Dessutom på-
skyndar den nedbrytningen av organiska ämnen, och ökar sålunda tillgången på kväve 
och andra näringsämnen. Markberedningen har följaktligen haft en betydande inver-
kan på skogarnas undervegetation. I markberdningsspåret försvinner den ursprung-
liga floran helt och hållet och i stället växer det upp pionjärarter. Då i praktiken hälften 
av markytan bearbetas vid markberedningen, påverkas floran kraftigt på beståndsnivå. 
(Vanha-Majamaa 2001)

I en uppföljningsundersökning av förändringar i ytvegetationen (1985–2006) som 
gjordes av Forststyrelsen, var blåbärets täckning tjugo år efter en slutavverkning bara 
25 % av nivån före avverkningen. Under samma tid återgick lingonets täckning nästan 
till utgångsläget. (Tonteri m.fl. 2013) 

Kalavverkning och markberedning skadar både blåbärets och lingonets nät av jordstam-
mar. Det tar årtionden för den underjordiska biomassan att återhämta sig till nivån före 

Bild 32. En kraftigt markberedd slutavverkningsyta i Rovaniemi. 
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avverkningen. Mossorna och lavarna minskade efter slutavverkningen, och de hann 
inte återhämta sig under den 20 år långa uppföljningsperioden. Efter tjugo år från av-
verkningen började gräsväxternas och örternas täckning avta, men artrikedomen var 
fortfarande stor. Utom arter typiska för en mogen skog fanns det fortfarande kvar arter 
från de tidiga successionsfaserna. (Tonteri m.fl. 2013)

Kalavverkningar och markberedning skadar blåbäret, det gör också tätnande bestånd. 
Dessa är orsakerna till att blåbärets täckning har minskat till hälften jämfört med läget 
på 1950-talet. (Reinikainen m.fl. 2000). Det här har inneburit en stor ekologisk för-
ändring i skogsnaturen. Blåbäret är en av skogens nyckelarter och många andra arter 
är beroende av det. Blåbäret är en viktig näringsväxt för pollinerare, eftersom humlor 
och andra pollinerare samlar nektar och pollen från blåbärsblommorna. Blåbäret är 
huvudnäringväxt för 77 storfjärilsarter, och 143 arter äter av det. Fjärilslarverna är vik-
tig näring för insektsätande fåglar och för skogshönsens ungar. Av fågelarterna är det 
20 som äter blåbär, bland andra trastar, skogshöns och lavskrikan. För skogshönsen är 
blåbäret den viktigaste näringsväxten. De äter bären, stjälkarna, bladen och larverna 
som lever på bladen. Tätt blåbärsris fungerar också som skydd för skogshönsens ungar. 
Också många ryggradsdjur äter dess blad och bär. 

Dikningshögläggning är nydikning ifall den görs på tidigare odikade torvmarker eller 
försumpade moar. Nydikning är något som man inte längre borde göra i Finland. I rea-
liteten görs det fortfarande vid markberedning i samband med skogsförnyelse, men sta-
tistikförs inte som dikning utan som markberedning. De ekologiska effekterna är trots 
allt desamma. Dikningshögläggning ändrar permanent kärrens och de försumpade mo-
arnas vattenhushållning och vegetation på grund av dräneringeffekten. Till sin vegeta-
tion och övriga artsammansättning förändras de till att likna momarker. Arter som är 
beroende av en fuktig växtplats och ett fuktigt mikroklimat försvinner permanent. 

Dräneringen minskar mängden näring i form av insekter i grankärr, tallkärr och för-
sumpade moskogar, och försvagas sålunda som livsmiljö för skogshönsens kyckling-
kullar. I grankärren finns det mångdubbelt så mycket näring i form av insekter som i 
moskogar, vilket gör dem till nyckelbiotoper för skogshöns. 

Markberedningen förstör ansenliga mängder död ved 

Slutavverkning och markberedning är orsak till att död ved försvinner som en föjd av 
att den körs sönder och begravs i marken. I synnerhet mjuk, längre förmultnad död 
ved krossas lätt vid dessa åtgärder. Förlusten kan vara mycket stor, upp till 40–80 % 
av hela volymen grov död stamved.

I en undersökning gjord i ekonomiskog i förnyelsemogen ålder (Hautala m.fl. 2004) 
om hur slutavverkning och harvning inverkar på död ved, observerade forskarna att en 
tredjedel av de bitar av lågor (med diametern ≥ 10 cm), som märktes ut och mättes före 
avverkningen, försvann helt och hållet. Volymen av de bitar som hittades efter markbe-
redningen var bara 68 %, resten hade delvis krossats eller försvunnit. Med beaktande 
av de helt och hållet försvunna bitarna var volymförlusten 81 %. Förlusten var störst 
bland den längst förmultnade och den minsta färska döda veden.

Också i andra undersökningar har forskarna noterat att skogsförnyelse är en orsak till 
att död ved försvinner, men orsakerna har inte specificerats noggrannare. Sippola m.fl. 
(1998) observerade i en undersökning gjord i Lappland i Finland, att på kalavverk-
ningsytor fanns det bara 40 % av den mängd döda grova träd som hade uppmätts i 
gamla orörda skogar. 
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Också i Sverige noterade Fridman och Waldheim (2000) att mängden död ved minska-
de med nästan 50 % som en följd av slutavverkningar. Resultatet baserar sig på analys 
av provytorna i den svenska riksskogstaxeringen.

På markberedda kalytor på privat och bolagsmark i Finland fanns det 19 % mindre 
lågor (i medeltal 0,3 vs. 0,7 m³/ha), och på markberedda ytor avverkade i fröträds-
ställning 39 % mindre (0,3 vs. 0,5 m³/ha), än på motsvarande hyggen där det inte 
hade markberetts. Detta baserar sig på Utvecklingscentralen Tapios beräkningsresul-
tat i uppföljningen av naturhänsyn 2004, som omfattade 1 151 hyggen, totalt 3 057 ha. 
Mängden död ved på hyggena uppskattades okulärt. (Punttila 2005)

Också utgående från ett tvärsnitt av materialet från provytorna i Finlands riksskogs-
taxering är förlusten av död ved i samband med slutavverkning stor. I förnyelsemogna 
skogar på skogsbruksmark finns det död ved 10–12 m³/ha, men i plantskogarna bara 
knappt 4 m³/ha. (bild 33) (Korhonen m.fl. 2016). Det här innebär en nettoförlust på 70 
% av mängden död ved. Resultatet beaktar den döda ved som redan fanns i skogen, och 
som försvann vid slutavverkning, eventuellt uttag av energived och markberedning, 
samt uppkomsten av ny död ved. 

Enligt naturresursinstitutets scenarioberäkningar, kan man genom att minimera svin-
net av död ved vid avverkningarna fram till år 2054, öka mängden död ved i virkes-
produktionsskogarna lika mycket som den naturliga avgången ökar den inom det nu-
varande nätet av skyddsområden i södra Finland. Det här är ett beaktansvärt resultat 
som sporrar till att minimera förlusterna av död ved vid averkning. (Korhonen m.fl. 
2016) De ekologiska effekterna här är visserligen olika, eftersom den eventuella ök-
ningen av död ved i ekonomiskogarna innebär en ganska liten ökning per hektar på en 
mycket vidsträckt areal. 

Genom att använda markberedningsmetoder som lämnar lättare och fläckvisa markbe-
redningsspår kan man sannolikt minska den mängd död ved som blir förstörd. Enligt 
Rabinowitsch-Jokinens och Vanha-Majamaas (2010) undersökning minskade hög-
läggning mängden rotstående död ved med cirka 20 %, men minskningen av mängden 

Bild 33. Volymen av grova döda träd i skogar av olika utvecklingsklass enligt ett tvärsnitt av  
materialet i RST 9 och RST 10. Procenttalen beskriver hur mycket av den döda veden som försvunnit  
i föhållande till volymen av de döda träden i en förnyelsemogen skog. (Korhonen m.fl. 2016)
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lågor var klart mindre än i Hautalas m.fl. (2004) undersökning där markberednings-
metoden var harvning. 

Sannolikt är det fläckupptagning, invershögläggning och fläckhögläggning som förstör 
minst död ved, eftersom de blottlägger minst av markytan och lämnar fläckvisa mark-
beredningsspår.

I praktiken är det ändå svårt att helt och hållet undvika att död ved krossas och trycks 
ner i marken i samband med skogsförnyelse. På förnyelseytorna arbetar man med flera 
tunga maskiner, såsom skördare, skogstraktorer och markberedningsmaskiner. Dess-
utom kanske ytterligare en traktor vid uttag av energived och vid stubbrytning grävma-
skin och en skogstraktor. Ju fler körvändor på förnyelseytan, desto mer död ved körs 
antagligen sönder och begravs i marken. 

Svinnet av död ved kan minskas genom att man koncentrerar naturvårdsträden och 
de naturobjekt som ska sparas till förefintliga koncentrationer av död ved. Vanha-
Majamaa och Jalonen (2001) rekommenderar att naturvårdsträden lämnas i kärr och 
försumpade svackor, eftersom det där finns mer död ved och aspar än på de omkring-
liggande moarna. Hårdare död stamved som håller ihop, kan flyttas från körstråken till 
ett tryggare ställe med skopan på en harvester eller skogstraktor.

Döda träd faller omkull, krossas och begravs också vid gallringar som en följd av träd-
fällning och transporter. Svinnet är troligen ändå mindre än vid slutavverkningar och 
markberedning. Också vid gallring kan man spara död ved genom att lämna orörda 
grupper av naturvårdsträd och buskage för viltet på koncentrationer av död ved, och 
flytta bort döda träd från körstråken.

Markberedning på mo- och torvmark ökar utsläppet av koldioxid  
i atmosfären

Slutavverkning ändrar skogen från kolsänka till källa för koldioxidutsläpp för 15–30 
år. Kolet binds till den växande skogen och skogen förser marken med förna, och när 
det här minskar kraftigt, och å andra sidan nedbrytningen av hyggesrester, förna och 
humus ökar, så leder det till detta. Markberedning kan öka koldioxidläckage ur marken 
eftersom markens värmesumma stiger i markberedningsspåren och påskyndar ned-
brytningsprocessen. 

Simola (2018) undersökte hur kalavverkning och markberedning i moskogar inverkar 
på skogsmarkens kolreservoar, genom att jämföra med prover tagna ur marken i en 
bredvidliggande gammal skog på 93 forskningsobjekt i Finland. I undersökningen kon-
staterade han att mängden organiskt material i skogsmarken på de markberedda för-
nyelseytorna hade minskat på över 10 år gamla markberedda ytor med i medeltal 1 260 
g/m². Det här motsvarar en minskning av organiskt material med 15 % jämfört med de 
orörda gamla skogarna. På plogade förnyelseytor var minskningen av skogsmarkens 
organiska material i medeltal något större än på harvade ytor. På kalavverkningsytor, 
som inte var markberedda, hade mängden organiskt material i skogsmarken minskat i 
medeltal bara 300 g/m², eller 3,9 %. (Simola 2018)

Utgående från nuvarande markberedningsarealer (1 200 km²/år), uppskattade Simola 
(2018) att de koldioxidutsläpp som orsakas av markberedning är av storleksklassen 
2,8 Tg/år. Detta betyder att från 1960-talet framåt har 130 Tg koldioxid kommit ut i 
atmosfären som en följd av markberedning, eftersom ungefär 58 000 km² skogsmark 
har markberetts fram till i dag. (Simola 2018)
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I tidigare undersökningar studerade Simola m.fl. (2012) svinnet av organiskt material 
på dikade torvmarker, genom att samla in nya prover från exakt samma platser på de 
37 provytor som undersöktes på 1980-talet. Jämförelsen mellan de prover som togs på 
1980-talet och år 2009, visade en betydande variation från en obetydlig ökning av or-
ganiskt material till en betydande minskning. I medeltal var minskningen av mängden 
organiskt material år 2009 av storleken 7,4 (± 2,5) kg/m² torrsubstans av torv, jämfört 
med värdena från 1980-talet. Utgående från resultaten uppskattades den genomsnitt-
liga nettoförlusten av organiskt material på dikade torvmarker i mellersta Finland till 
150 g C m²/år. (Simola m.fl. 2012)

Ojanen (2014) studerade i sin doktorsavhandling nivåerna på växthusgaser i dikade 
torvmarker som skillnaden mellan utsläpp från marken, och den bindning till marken 
som sker via den förna som bildas. Hans resultat visar att marken på bördiga provy-
tor (torvmoar med gräs och blåbär) i medeltal var en källa till CO2. Han uppskattade 
att CO2-utsläppen från dessa växtplatser var i medeltal 190±70 g/m²/år. Marken på 
karga provytor (torvmoar med lingon och ris) var å sin sida en CO2-sänka av storleken 
70±30 g/m²/år. Källan till kväveoxidul (N2O) visade sig vara desto mindre, ju kargare 
provytan var, och variationen var 0,185–0,029 g/m²/år. Mycket uttorkade provytor 
där myrvegetationen hade försvunnit, var svaga metansänkor. Sänkans storlek var i 
medeltal 0,28±0,04 g/m²/år). Provytor som fortfarande var våta, och där det fanns 
myrvegetation kvar, var metankällor av en storlek på i medeltal 1,16±0,48 g/m²/år.

När den C02-sänka som skapas av växande bestånd beaktades, var nästan alla provy-
torna i Ojanens (2014) undersökning för närvarande och som helhet sänkor för växt-
husgaser. Det berodde på att mer koldioxid binds i det växande beståndet än det frigörs 
växthusgaser ur torvmarken. Det är viktigt att observera att den situationen förändras 
då myrskogar förnyas.

Ojanens (2014) slutsats är att karga utdikade skogsområden inte verkar vara betydande 
källor för växthusgaser. Skogsbruk på dem kan vara lika hållbart som på mineraljordar. 
På bördiga marker däremot, bryts torven småningom ned och marken fungerar som en 
CO2-källa, sannolikt ända tills all torv har brutits ned. På lång sikt kommer de utsläpp 
som härör sig från nedbrytningen av torv, att på bördiga utdikade torvmarker överstiga 
den funktion som kolsänka, som den växande skogen har. 

Ojanen (2014) bedömer att den årliga CO2-balansen i marken på Finlands alla utdikade 
kärr ligger mellan en sänka på 10 miljoner ton och en källa på 10 miljoner ton. Den 
största ovissheten i bedömningen orsakas av att det är svårt och osäkert att uppskatta 
den mängd kol som årligen binds i jorden i form av markförna. 

Huvuddragen av de forskningsresultat som uppnåtts då man mätt och beräknat ut-
släppen av växthusgaser från dikade torvmarker, torde man kunna tillämpa också på 
torvmarker där det har utförts dikningshögläggning, eftersom denna ger upphov till 
liknande ekologiska förändringar i torvmark som skogsdikning. Nedbrytningförhål-
landena på en förnyelseyta är visserligen annorlunda eftersom skogsbeståndets skug-
gande effekt fattas, och uppvärmningen av marken efter en kalavverkning påskyndar 
nedbrytningen av torv. Också i de upphöjningar som skapas vid högläggningen, på-
skyndas nedbrytningen av torv. De här faktorena ökar sannolikt den mängd koldi-
oxid som frigörs ur torven.

Efter en kalavverkning sker en betydande och långsiktig minskning av de effekter på 
kolsänkan som tillväxten av skogens biomassa och tillförseln av förna har, och därför 
fungerar förnyelseytor på torvmarker otvivelaktigt som utsläppskällor. 
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Markberedningen ökar utlakningen av fasta partiklar och  
näringsämnen i vattendragen

Markberedningen ökar risken för utlakning av näringsämnen på kalavverkningsytor. 
Den påskyndar nedbrytningen, förstör ytvegetationen och ändrar markens struktur, 
vilket kan påverka markens vattenhushållningsegenskaper och samt vattnets ström-
ningsriktning, och på så sätt ge upphov till avrinning. (Palviainen m.fl. 2016)

Markberedningen ökar utlakningen av kväve och fosfor i vattendragen. Kväve utlakas 
huvudsak i form av vattenlösligt nitratkväve. Kväveutlakningen ökar, därför att mark-
beredningen minskar täckningen av den ytvegetation som använder kväve. Centrala 
faktorer som påverkar kväveutlakningen är växtplatsens bördighet och mängden av 
ytvegetation efter avverkning och markberedning, och hur snabbt den återhämtar sig. 
(Kenttämies & Saukkonen 1996)

Fosfor utlakas speciellt på mineraljord och huvudsakligen bundet till jordmaterial. 
Därför är erosionen och mängden jordmaterial som sköljts ut en avgörande faktor för 
hur stor utlakningen är. Det beror på att vattenlöslig fosfatfosor lätt förenar sig kemiskt 
med järn- och aluminiumföreingar i mineraljordens anrikningsskikt. (Kenttämies & 
Saukkonen 1996)

På torvmarker är siutationen en annan. Där finns det i allmänhet mycket mindre av 
järn- och aluminiumföreningar som binder fosfatjoner, och därför är utlakningen av 
vattenlöslig fosfatfosfor efter kalavverkning och markberedning ofta större. Kalav-
verkningar och markberedning på dikade torvmarker ger alltså upphov till en avsevärt 
mycket större källa till fosforbelastning än motsvarande åtgärder på momark. (Kenttä-
mies & Saukkonen 1996)

Mest påverkas vattendragen emellertid inte av utlakninen av näringsämnen utan av ut-
sköljningen av fasta partiklar. Avverkningen i sig orsakar inte någon betydande belast-
ning av fasta partiklar om markytan inte skadas. Markberedningen däremot ökar ris-
ken för utsköljning av fast material, ju mer desto mer av marken som blottas, och desto 
mer bearbetningen ger upphov till fåror och diken som leder vatten och kan erodera. 
Ökad utlakning av partiklar på grund av avverkning och markberedning pågår i 5–15 
år. De genomsnittliga mängderna utsköljda partiklar från slutavverkningsytor under 
mätningsperioden varierar verkligt mycket från objekt till objekt (0,5–400 kg/ha/år).

De faktorer som ökar utlakningen av fast material är; att markytan skadas vid avverk-
ningen, en kraftig markberedning, diken och i synnerhet diken som går ända ner till 
den erosionskänsliga mieraljorden. Dessutom en jordart som är känslig för erosion 
(fin sand, grovmo, mjäla), stora vattenmängder från avrinningsområdet, sluttningens 
lutning och närheten till vattendraget . En bred skyddszon, och framför allt att hygget 
befinner sig långt från vattendrag och diken betyder att klart minde mängder fasta 
partiklar hamnar i vattendragen. (Palviainen m.fl. 2016)

Fasta partiklar skadar vattenorganismerna eftersom de grumlar vattnet, ändrar bot-
tenkvaliteten genom igenslamning, fyller håligheter i stenar och andra skyddande 
ställen, samt täcker bottnens mosstäcke. Dessutom förbrukar organiska fasta partiklar 
vattendragets syreförråd och och frigör näringsämnen i vattnet. (Kenttämies & Sauk-
konen 1996)

Igenslamning av grusbottnar försvagar reproduktionsförmågan för kräftor och öring. 
De fasta partiklarna förstör lekbottnarna och kväver rommen. Bottnens mosstäcke 
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utgör viktiga livsmiljöer för den bottenlevande faunan såsom vatteninsekter och kräft-
djur, och när den blir täckt av fast material minskar näringen för öringen. (Kenttämies 
& Saukkonen 1996)

Utlakningen av järn och aluminium växer när mineraljordens anrikningslager vänds 
upp på markytan vid dikning eller en kraftig markberedning. Surt regnvatten löser me-
tallerna ur anrikningslagret. Järn- och aluminiumjoner är skadliga för fiskar och för 
vattendragens bottenfauna, eftersom de är giftiga för fiskynglen och bland annat bildar 
utfällningar i gälarna. Vattnets surhet ökar de skadliga effekterna, medan humushalten 
i vattnet i sin tur minskar dem. (Kenttämies & Saukkonen 1996)

Hur kraftig påverkan slutavverkningarna och markberedningen har varierar mycket 
mellan de olika objekten. Att den genomsnittliga storleken på kalavverkningarna har 
gått ner, att det har skett ändringar i markberedningsmetoderna, att skyddszoner och 
andra vattenskyddslösningar i samband med avverkning och markberedning, har ta-
gits i bruk, har tydligt minskat belastningen av fasta partiklar i vattendragen. 

Palviainen m.fl. (2014) har sammanställt de viktigaste resultaten av den forskning på 
avrinningsområden som gjorts i de nordiska länderna, om utlakning av fasta partiklar 
vid slutavverkning och markberedning. Utgående från fyra, i östra Finland utförda un-
dersökningar om avrinningsområden, drog Palviainen m.fl. (2016) den slutsatsen att 
utlakning av fasta partiklar i vattendragen blir minimala om endast en liten del (≤10 %) 
av avrinningsområdet kalavverkas och markbereds. Och om man dessutom lämnar en 
bred obehandlad skyddszon mellan hygget och vattendraget (i undersökningen 10–450 
m) i de mellersta och norra delarna av Finland där nedfallet från luften är litet, där 
markerna är förhållandevis jämna och har ett medelhögt innehåll av näringsämnen.

Större kalavverkningar (>30 % av avrinningsområdet) kan öka utlakningen av total-
mängden kväve, organiskt kväve, nitratkväve, fosfatfosfor, och fasta partiklar under 
mer än tio års tid. På de undersökta objekten utfördes avverkning och markberedning i 
enlighet med nuvarande skogsvårdspraxis. De markberedningsmetoder som användes 
var harvning och på en del av ett objekt, högläggning. (Palviainen m.fl. 2016)

Markberedning kan också göra att ämnen utlakas i grundvattnet. Stubbrytning, slutav-
verkning och markberedning har visat sig orsaka utlakning av nitratkväve i grundvatt-
net. Nitrathalterna har som mest varit något över 2 mg/l. Betydelsen av en ökning är 
obetydlig eftersom kvalitetskraven för hushållsvatten har ett gränsvärde på 25 mg/l 
(Kubin 2012).

Markskador på våta organiska marker orsakar utlakning av  
metylkvicksilver

Man har observerat att slutavverkning och markberedning ökar utlakningen av total-
kvicksilver och metylkvicksilver ur markens humuslager till vattendragen. Det kvick-
silver som har kommit ut i atmosfären från fossila bränslen, gruvdrift med mera, är 
bundet till skogsmarkens organiska lager.

Metylkvicksilver som är skadligast i vattendragen, bildas efter avverkning och markbe-
redning särskilt i terräng som innehåller rikligt med organiskt material och i vars mark 
uppstår våta och syrefria förhållanden. Metylkvicksilver som utlakats i vattendragen 
anrikas i vattenekosystemets näringskedjor i fiskar, och det kan begränsa använd-
ningen av dem som människoföda. Europeiska Unionen har av hälsoskäl satt ett övre 
gränsvärde för användning av fisk till 0,02 mg Hg/kg av fiskens färskvikt.
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Porvari (2003) observerade i en undersökning gjord i Finland en ökning på 48 % i 
utlakningen av totalkvicksilver och 133 % i utlakningen av metylkvicksilver. Porvari 
(2003) bedömde att orsaken låg i de förändringar i vattnets strömningsriktningar som 
markberedningen gett upphov till, samt i att utlakningen av organiska fasta partik-
lar och vattenupplöst humus har ökat. Kvicksilver hamnar i vattendragen bundet till 
dessa. (Porvari 2003).

Bishop m.fl. (2009) uppskattade att 9–23 % av det kvicksilver som anrikats i fisken 
i svenska insjöar är en följd av skogsavverkning. Efter det har man fortsatt att un-
dersöka hur slutavverkning, markberedning och stubbrytning påverkar utlakningen 
av kvicksilver, och resultaten är mycket varierande. I ett sammandrag gjort av Eklöf 
m.fl. (2016) kunde man i fem av 12 undersökningar inte se att åtgärder inom skogs-
bruket ökade belastningen av metylkvicksilver, enligt tre undersökningar växte den 
ungefär 1,5 gång och i fyra undersökningar växte den mycket, ungefär 2–5 gånger 
(tabell 6).

Den stora spridningen i resultaten försvårar enligt forskarna en helhetsbedömning av 
skogsbrukets förnyelsemetoder. Enligt den bedömning som Eklöf m.fl. (2016) gjorde 
är andelen av den kvicksilverbelastning som skogsbruksåtgärderna ger upphov till, 
sannolikt mindre än den som Bishop (2006) kom fram till, och spridningen mellan 
objekten är stor.

Enligt Eklöf m.fl. (2016) kan man minska på de områden där det sker en kraftig mety-
lering av kvicksilvret, genom att undvika att markbereda, bryta stubbar och köra med 
skogsmaskiner på våta platser, och genom att skydda marken från skador då man kör 
över våta ställen. 

Skyddszoner längs bäckar, kärr och sjöar minskar direkta avrinningsförbindelser 
mellan vattendragen och hot spot-områden för bildning av metylkvicksilver. Utom 
att undvika direkta avrinningsförbindelser rekommenderar forskarna avverkning 
medan det finns ett snötäcke och marken är frusen, och att man undviker avverk-
ning, markberedning och stubbrytning när marken är mycket våt efter stormar och 
kraftiga regn. Forskarna rekommenderar också att man beaktar topografin och mar-
kens bärighet samt hur våt den är, då skogsmaskinernas körstråk och skyddszonerna 
planeras. 

Större rikser för belastning av vattendragen vid skogsförnyelse  
på torvmarker än på mineraljordar

Hur slutavverkning och markberedning påverkar vattendragen har undersökts mindre 
och under kortare tid än för mineraljordar. 

Risken för utlakning av fosfatfosfor efter slutavverkning och markberedning är bety-
dande på karga tallbevuxna dikade torvmarker, eftersom det i torven på karga myrar 
finns mycket litet av de järn- och aluminiumföreningar som binder fosfatfosfor. Då 
stannar den fosfor som frigörs ur hyggesresterna inte kvar i torven utan en betydande 
del av den lakas ut. (Nieminen & Ahti 2005)

När torvmarkens ytlager suger i sig vatten efter avverkningen ökar utlakningen av järn, 
fosfor och löslig humus (DOC) avsevärt. En effektiv dikning genast efter avverkningen 
kan minska dessa utlakningar, men dikningen å sin sida orsakar en betydnade utlak-
ning av fasta partiklar och näringsämnen i vattendragen. (Nieminen m.fl. 2017)
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Tabell 6. undersökningar som visar hur kvicksilver och metylkvicksilver utlakas efter kalavverkning och markberedning,  
och de viktigaste resultaten av dem. (Eklöf m.fl. 2016).

Publikation Åtgärd Område Ökning av 
kvicksilver-
halten

Ökning av 
metylkvick-
silverhalten

Precisering

Kronberg 
2014

Avverkning Nordöstra 
Sverige

- 40‒60 % Beräkning av hur utlakningen av metyl-
kvicksilver ökar från hyggen i kuperad ter-
räng (60%) och från ett avrinningsområde 
i jämnare terräng (40%), utgående från 
kända data om utlakningen från kalhyggen, 
gallringar och kärr i Sverige. 

Eklöf m.fl. 
2014

Avverkning Balsjö, norra 
Sverige

Nej Nej Ökning av utlakningen, totalkvicksilver och 
metylkvicksilver (30–50%).

Eklöf m.fl. 
2014

Markbered-
ning

Balsjö, norra 
Sverige

30 % 50 % Markberedningen inverkar mer på halterna 
i avrinningsvattnet än avverkningen som 
föregått.

de Wit m.fl. 
2014

Avverkning Norge Nej Nej Ingen inverkan trots att avverkningen 
orsakade kraftiga störningar i marken.

Eklöf m.fl. 
2013

Stubbrytning Örebro, 
Sverige

Nej Nej Stubbrytningen ökade inte halterna. De 
avverkade områdena hade överlag högre 
halter än de oavverkade kontrollområdena. 
Men undersökningen handlade ändå inte 
om avverkningens inverkan.

Eklöf m.fl. 
2012

Avverkning 
och stubb-
brytning el. 
markbered-
ning

Norra,  
mellersta 
och södra 
Sverige

11‒60 % 22‒76 % På stubbrytnings- och markberedningsy-
torna var halterna betydligt högre än på 
kontrollområdena, men mellan stubbryt-
ning och markberedning var det ingen 
skillnad.

Skyllberg m.fl. 
2009

Avverkning 
och markbe-
redning

Norra 
Sverige

55 % 250 % En betydande ökning av halten metylkvick-
silver endast på objekt som låg på områden 
ovanför den högsta havsvattennivån.

Munthe m.fl. 
2007a

Avverkning Södra 
Sverige

83 % 325 % Dessa värden är typiska belastningsvärden 
som forskarna använde som jämförelse 
mellan avverkade skogar och växande 
skogar. De baserar sig på mätningar 
gjorda på 4–14 avverkade och oavverkade 
avrinningsområden i södra Sverige.

Sørensen 
m.fl. 2009a, b

Avverkning Balsjö, norra 
Sverige

15 % Nej utlakningen av totalkvicksilver växte med 
20–30% som en följd av ökad avrinning.

Allan m.fl. 
2009

Avverkning Kanada Nej Nej I bäckvatten noterades ingen ökning  
av totalkvicksilver eller metylkvicksilver.  
På några områden orsakade ändå skogs-
bruksåtgärder en ökning av halterna  
i markvatten och grundvatten.

Munthe & 
Hultberg 2004

Ajoura Gårdsjön, 
Sverige

31 % 460 % Ett körstråk som går över en bäck som 
tidigare i undersökningarna hade använts 
som kontrollbäck.

Porvari m.fl. 
2003

Avverkning 
och markbe-
redning

Finland 48 % 133 % utlakningen av totalkvicksilver och metyl-
kvicksilver växte t.o.m. till det tiodubbla.
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Risken för utlakning av fasta partiklar vid markberedning på torvmarker är stor, då 
dikningshögläggning används som markberedningsmetod på dikade kärr med ett 
tunt torvlager och dikena grävs så djupa att de når ner till den erosionskänsliga mi-
neraljorden. 

Markberedning, såsom högläggning på tegen mellan dikena leder inte nödvändigtvis 
till någon betydande erosion. Men då man rensar gamla diken eller gräver nya är det 
oundvikligt att erosionen ökar. (Nieminen m.fl. 2017)

Diken som når ner till finfördelad mineraljord kan öka utlakningen av jordmaterial 
med flera tusentals kilo per hektar. (Joensuu m.fl 1999, Nieminen 2003).

I diken som bara når ner till torven är erosionen mindre. Samma fenomen är tidigare 
känt från områden där man iståndsättningsdikat. Därför är forskarnas förslag att man 
på dikningsområden med tunt torvlager ska använda andra markberedningsmetoder 
än dikningshögläggning. (Nieminen 2004, Nieminen & Ahti 2005)

Den här frågan är i framtiden betydelsefull med tanke på vattenvården, eftersom en 
följd av dikningen är att torvlagret tunnas ut på grund av en ökad nedbrytning. Starkt 
nedbruten torv är också mer finfördelad och känsligare för erosion. I slutavverknings-
fasen har många utdikade kärr ett tunt torvlager, och under torvlagret finns ofta ero-
sionskänsliga finfördelade mineraljordarter.

En jämförelse mellan markberedningsmetoder ur vattenskyddssynvinkel

Harvning och fläckupptagning har i allmänhet en ganska lindrig inverkan på vat-
tendragen eftersom de används på växtplatser med en jordmån av grov näringsfattig 
mineraljord med god genomsläpplighet för vatten. Också fläckhögläggning och invers 
markberedning har vanligen lindrig påverkan på vattendragen eftersom markbered-
ningsspåret görs med korta uppehåll. 

Kraftigast påverkas vattendragen vid dikningshögläggning, högläggning med fåror 
och plogning, eftersom de används på finkorniga, fuktiga mineraljordar med dålig 
genomsläpplighet för vatten. På mark med sådana jordarter uppstår ofta översil-
ning och därav följande erosion efter avverkning. Där gör man också ofta långa 
kontinuerliga markberedningsspår, och vid dikningshögläggning görs diken som är 
känsliga för erosion. Dessutom är markberedningsspåret då djupare, det blottas mer 
av markytan och de jordmängder som grävs upp är större än vid andra markbered-
ningsmetoder. 

De största riskerna för belastning av vattendragen uppstår på torvmark där man utför 
dikningshögläggning. Torvens högre grad av uttorkning på utdikade torvmarker ökar 
risken för utlakning av materie. Vid dikningshögläggning är risken för utlakning av 
fasta partiklar stor på områden med ett tunt lager av torv, där man gräver dikena ända 
ner till den underliggande erosionskänsliga mineraljorden. 

Då skogscentralen har granskat naturhänsynen vid avverkningar, har man funnit de 
flesta avvikelserna från rekommendationerna, och de flesta bristerna i vattenvårdsåt-
gärderna i utförandet av markberedning, och då speciellt vid högläggning med fåror 
och dikningshögläggning. Enligt resultaten från granskningarna av naturhänsyn vid 
avverkning år 2016, fann granskarna att på 28 % av de objekt där man hade grävt 
diken eller fåror, eller rensat diken, hade inga vattenskyddsmetoder använts (Finlands 
skogscentral 2016).
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Sedimenteringsbassänger och slamgropar fångar enligt undersökningar upp bara grovt 
fast material, men inte finfördelade partiklar och inte ämnen upplösta i vatten såsom 
näringsämnen och upplöst humus. (Joensuu m.fl. 1999)

Översilningsytor håller effektivt kvar fasta partiklar och även en del av de näringsäm-
nen som är upplösta i vattnet. Att skapa sådana genom restaurering kan emellertid 
orsaka en betydande utlakning av kväve, fosfor och upplöst humus. Dessutom har det 
visat sig att översilningsytor inte är effektiva när det gäller upplöst humus (DOC) och 
organiska näringsämnen bundna till den. Slutresultatet kan därför bli en ökad beslast-
ning av humus upplöst i vatten (DOC) och upplösta organiska näringsämnen. (Niemi-
nen m.fl. 2017)

Det verkar inte finnas någon klart fungerande lösning på problemen med vattenvården 
i samband med slutavverkning och markberedning. Nieminen m.fl. (2017) föreslår att 
forskarna i fortsättningen ägnar sig åt att undersöka sådana alternativ för skogsodling 
som bevarar beståndens täckning och avdunstning, som hindrar en höjning av grund-
vattenytan, och som inte förutsätter iståndsättningsdikning eller kraftig markbered-
ning. Sådana alternativ är bland andra olikåldrigt skogsbruk med plock- och luckhugg-
ning. (Nieminen m.fl. 2017)

Naturresursinstitutet har påbörjat en forskningshelhet ”Suo-ERIKA” där man under-
söker alternativa skogsodlingsmetoder och hur de påverkar vattendragen och koldiox-
idutsläppen från torv.

Slutsatser och utvecklingsrekommendationer

Karga växtplatser där lavarna dominerar borde man helst låta bli att markbereda. 
Också lavdominerade delar av ett hygge lämnas utanför. Skogar av lavhedstyp är utrot-
ningshotade naturtyper och marklavarna har visat en allmän tillbakagång. Skogar på 
karga ståndorter förnyar sig ofta naturligt också utan markberedning. 

Bild 34. Kalavverkning, markberedning och iståndsättningsdikning leder till stor belastning på  
vattendragen. 
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Runt naturvårdsträd och grupper av naturvårdsträd ska lämnas ett minst två meter 
brett område som inte markbereds. Döda rotstående träd får inte fällas vid markbered-
ningen, och man ska försöka köra runt lågorna, inte över dem.

Svinnet av död ved vid slutavverkning och markberedning är enligt de flesta under-
sökningar stort, 40–80 %. Enligt modelleringsundersökningar har det en betydande 
inverkan på de genomsnittliga volymerna av död ved under omloppstiden. Allra mest 
förstörs död ved vid plogning och harvning som lämnar ett oavbrytet markberednings-
spår och där det är svårare att spara den döda veden. Fläckupptagning, fläckhöglägg-
ning och invers markberedning förstör sannolikt mindre död ved, och gör det lättare 
att spara den. 

I anvisningarna för skogsvård skulle det vara möjligt att sätta upp gränsvärden för hur 
mycket död ved som maximalt får krossas och begravas vid avverkning och markbered-
ning. Det skulle tvinga alla att fundera på lösningar för hur man kan minska svinnet av 
död ved. Till exempel förutsätter kriteriet rörande det här i FSC-standarden, endast att 
skogsvårdsåtgärder ska planeras så att mängden död stamved som skadas förblir liten. 
Utan mätare och gränsvärden är det svårt att i praktiken bekräfta att kriteriet uppfylls. 
Att död ved har begravts och försvunnit kan bekräftas i terrängen om den har blivit 
mätt och utmärkt före arbetet inleddes. 

Slutavverkning och markberedning såväl på momark som på torvmark ger upphov till 
koldioxidutsläpp i atmosfären. Markberedning på momark ökar koldioxidutsläppen 
jämfört med enbart kalavverkning. Dikningshögläggning på torvmark ökar koldiox-
idutsläppen avsevärt jämfört med enbart kalavverkning. Ett kalhyggesfritt skogsbruk 
skulle sannolikt minska koldioxidutsläppen. 

Hur markberedningen påverkar vattendragen kan man sannolikt kontrollera på mo-
marker, om skyddszonen är trädbevuxen och 30 meter bred, och man vid markbered-
ning i övrigt vid utförandet följer Tapios vattenvårdsrekommendationer. 

Man får inte köra med maskiner över rännilar, våta svackor, vattenförande fåror, källor 
och sipperytor, fuktiga ställen och kärr. Korsande av bäckar ska minimeras. Om det är 
nödvändigt att korsa en bäck, ska det göras på ett möjligast bärande ställe, till exempel 
där det är stenigt. Stället där man kör över ska förstärkas med virke och hyggesrester 
eller så använder man en tillfällig bro för att undvika skador i terrängen. (Immonen 
m.fl. 2000)

Särskild uppmärksamhet vid vattenskyddet bör man lägga vid dikningshögläggning 
och högläggning med fåror, samt vid avverkning, dikesrensning och markberedning på 
torvmarker. Just här uppstår de största riskerna för skadlig inverkan på vattendragen, 
speciellt gäller det belastning av fasta partiklar. På de här objekten är det bäst att över-
väga sådana skogsvårdslösningar som inte förutsätter kalavverkning och dikningshög-
läggning. 

Dikningshögläggning ska likställas med dikning. När det gäller den bör man förutsätta 
vattenskyddsåtgärder i relation till arealen och på samma nivå som vid iståndsätt-
ningsdikning. 

På områden med grundvatten under tryck kan en kraftig markberedning, som exem-
pelvis dikningshögläggning eller högläggning med fåror, utgöra en risk för grundvatt-
net ska bryta fram. Av den anledningen rekommenderas de här metoderna inte på 
grundvattenområden. På grundvattenområden med torvmark är det ändå möjligt att 
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höglägga med fåror, om man ser till att fårorna inte går ända ner till mineraljorden. 
(Joensuu m.fl. 2012)

Fårorna och dikena ska ha slamgropar och grävningsavbrott. Markberedningen får inte 
göras ända fram till dikena, utan längs fungerande diken ska lämnas en dikesren som 
inte bearbetas. På områden där det utförs dikningshögläggning ska vattnet ledas ut i 
vattendragen via sedimenteringsbassänger och/eller översilningsytor. Vid planering av 
vattenskyddsåtgärderna ska man beakta jordartens erosionskänslighet, markens lut-
ning, översilningsområdets storlek och vattendragets naturvärden. Dimensioneringen 
av de olika lösningarna görs utgående från dessa faktorer så, att skadorna på vatten-
dragen minimeras. 

Dikningshögläggning och högläggning med fåror ska inte göras på grankärr eller andra 
utrotningshotade myrtyper eftersom de torkar ut växtplatsen och förändrar deras ve-
getation på samma sätt som nydikning. Det här sker naturligtvis också på försumpad 
momark vilket också det begränsar variationen av biologisk mångfald på växtplatserna 
och i vegetationen. På områden som är speciellt värdefulla eller känsliga med tanke på 
vattenvården bör man inte avverka, iståndsättningsdika eller utföra dikningshöglägg-
ning. Man ska utreda vilka riskobjekten är med tanke på vattenvården, exempelvis 
surdrågar som samlar vatten från momarker och leder det vidare till vattendragen. 

På grankärr, på andra utrotningshotade myrtyper och på definierade riskobjekt med 
tanke på vattenvården (inräknat också dikade objekt) ska man idka kalhyggesfritt 
skogsbruk, såsom olikåldrig skogsodling med plock- och luckhuggning, tvåskiktade 
bestånd och förnyelse i underväxten eller avverkning i skärmställning. Det här gynnar 
också bevarandet av naturtyperna på grankärr och försumpade moar. Om man avver-
kar på dessa bör det göras medan det finns snö och marken är ordentligt tjälfrusen.

Ett skogsbruk med täckande bestånd och undvikande av kalhyggen, dikningshög-
läggning och iståndsättningsdikning på sådana objekt, minskar betydligt den skad-
liga inverkan på vattendragen, eftersom surdrågar samlar upp avrinningsvattnet 
från momarkerna och leder ut det i vattendragen. Då trädbeståndet och ett oskadat 
vegetationstäcke bevaras i surdrågarna upprätthålls deras funktion som uppfångare 
av näringsämnen och fasta partiklar mellan momarkerna och vattendragen. Om de 
blir kalhuggna och markberedda med dikningshögläggning förvandlas de i stället till 
betydande källor för belastning av vattendragen. 

Åtgärder som de här skulle effektivera skyddet av marken och vattendragen över nivån 
på de nuvarande skogsvårdsrekommendationerna och lagstiftningen. Enligt Lehto-
nens och von Stedingks (2017) utredning överstiger kriterierna i den nuvarande FSC-
standarden inte kravnivån i lagar och rekommendationer. En skyldighet att ta reda på 
var riskobjekten för vattenskyddet finns, och att bedriva ett kalhyggesfritt skogsbruk 
skulle klart överstiga nivån, och förbättra standarden på skyddet av mark och vatten 
och avsevärt förebygga olägenheterna med dikning. 

Att odla olikåldrig skog och idka andra skogsvårdsmetoder, som håller marken skogbe-
vuxen, såsom att förnya tvåskiktad skog i underväxten och att avverka i skärmställning. 
Dessa metoder upprätthåller också ett tätt blåbärsris som ger god bärskörd bättre än 
skogsvårdsmetoder med kalhyggen eller huggning i fröträdsställning och markbered-
ning. Att bevara eller restaurera vattenhushållningen och vegetationen på grankärr och 
försumpade momarker har också en beaktansvärd betydelse för viltvården. De tillhan-
dahåller rikligare med näring i form av insekter än momarkerna, och är därför viktiga 
miljöer för skogshönsens kycklingkullar.
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GRANSKAT:

• Vilken skillnad med tanke på ekologisk effekt är det mellan att hygges-
bränna en slutavverkningsyta och att bränna grupper av naturvårdsträd 
eller trädbevuxna objekt?

• Vad är en tillräckligt stor hyggesbränningsyta med tanke på de arter 
som är beroende av brand?

• Hur tätt ska ett nätverk av brända ytor vara, eller en hur stor årlig areal 
av brända ytor behöver de arter som är beroendeav bränd mark eller 
bränd ved i Finland? 

hYGGESBRÄNNING OCh 
RESTAURERINGSBRÄNNING

Elden fattas nästan helt i Finlands skogsnatur

Eldens inverkan är den viktigaste ekologiska faktorn som fattas i våra skogar. Som per-
spektiv på i vilken omfattning skogsbränderna och mängden bränd skog har minskat: 
med ett genomsnittligt brandintervall på 300 år skulle det i Finland brinna 70 000 
hektar skog per år. Eftersom brandmiljöer består i flera år, skulle det i Finland finnas 
hundratusentals hektar brandmiljöer i naturtillstånd, beroende på hur ofta det brin-
ner. (Lindberg 2017)

Nu har vi skogsbränder på 100–1 000 hektar per år i Finland, i medeltal 400–500 
hektar. Variationen från år till år är mycket obetydlig jämfört med situationen före 
1960-talet. Brandmiljöer finns det bara någon procent eller delar av procent av den 
mängd som fanns under tidigare år, och förändringen har varit snabb. (Lindberg 2017) 
Brandskadade bestånd finns det förhållandevis ännu mindre av, eftersom man i all-
mänhet tar vara på huvuddelen av virket.

Att brända områden och andra naturliga tidiga successionsfaser har minskat, är en orsak 
till att åtta procent av de utrotningshotade och nära hotade skogsarterna har gått tillbaka 
från 1 590 arter till 131 arter. (Rassi m.fl. 2010).

Hyggesbränningarna har minskat klart

Under det senaste årtiondet var den totala årliga arealen av skogsbränder, hygges-
bränningar och restaureringsbränningar, i medeltal ungefär tusen hektar. Av den 
här brunna arealen är andelen hyggesbränningar på förnyelseytor och skogsbränder 
i samma storleksklass, det vill säga knappt hälften, och restaureringsbränningarna 
bara en tiondedel. Men under senare år har andelen hyggesbränningar på förnyelsey-
tor ändå minskat betydligt. (Lindberg 2017)

I många expertrapporter har det under senare år framhållits att det vore viktigt och 
nödvändigt att öka hyggesbränningen för att trygga skogens biologiska mångfald.  
(Raunio m.fl. 2008, Kotiaho m.fl. 2015, Tukia m.fl. 2015 och Korhonen m.fl. 2016). 
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Verkligheten är emellertid en annan. Trots att forskningsrön tydligt har visat den mång-
sidiga nyttan med naturvårdande hyggesbränning, har det skett en drastisk minskning 
under 2000-talet. Hyggesbränning inom skogsbruket var i mitten av 1960-talet ett 
vanligt sätt att behandla förnyelseytor. Under åren 1956–1966 hyggesbrändes i med-
eltal cirka 22 000 hektar per år. Efter det gick hyggesbränningsarealerna drastiskt ner 
till i nivå på några tusen hektar.

Åren 2000–2013 var totalarealen för hyggesbränning nere i cirka 800 hektar per år, 
och arealerna har fortsatt att minska till ett par tre hundra hektar per år. Minskningen 
har varit snabb (bilderna 35 och 36).

Dessutom har man under senare år utfört restaureringsbränningar i varierande grad, 

Bild 36. Den sammanräknade arealen för hyggesbränning och restaureringsbränning per år 2000–2015 (Lindberg 2017).

Bild 35. Hyggesbränningsarealen i privata skogsägares, statens och skogsindustriföretagens 
skogar per femårsperiod. (Korhonen m.fl. 2017)
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sannolikt högst något tiotal per år. Solexponerade åsar har man hyggesbränt samman-
lagt något tiotal. Den inverkan som de här åtgärderna har haft på den totala arealen för 
hyggesbränning och restaureringsbränning är marginell. 

År 2016 fattades flera beslut som ytterligare kommer att minska hyggesbränningen:

1. PEFC-certifieringens nya kriterier, där hyggesbränningskriteriet är formulerat så att det 
är till intet förpliktande och dess inverkan för att öka hyggesbränningen är obefintlig. 

2.  Nedskärningarna och de prioriterade riktlinjerna i Kemeras naturvårdsstöd är ogynn-
samma med tanke på hyggesbränningen. 

3.  Forststyrelsens Metsätalous Oy beslöt att helt och hållet sluta med skogsvårdande hyg-
gesbränning i statens ekonomiskogar. (Lindberg 2017)

Sålunda är för närvarande i praktiken FSC-certifieringen den enda faktor som upp-
muntrar till, och förutsätter att hyggesbränningar och/eller restaureringsbränningar 
utförs i ekonomiskogarna. 

Genom hyggesbränning kan mångahanda naturvårdsmål uppnås

Naturvårdande hyggesbränning har visat sig vara ett effektivt sätt att trygga skogens 
biologiska mångfald, och framför allt de arter som hör ihop med unga störda skogar 
med mycket död ved. (Kouki 2013).

Brandmiljöer med död ved kan skapas på olika sätt; genom att bränna rotstående skog 
(restaureringsbränning), hyggesbränna slutavverkningsytor där man har lämnat na-
turvårdsträd, eller genom att bränna endast grupper av naturvårdsträd. 

Med hyggesbränning skapar man varma öppna områden och unga lövdominerade suc-
cessionsskogar. Mängden död ved och brandskadad död ved ökar och beståndstruktu-
ren blir mångsidigare. När man bränner är det typiskt att en del av beståndet genast 
dör, en del dör inom några år och en del lever vidare. 

Döda förkolnade eller brandskadade träd är viktiga livsmiljöer för många utrotnings-
hotade arter, särskilt insekter. De pyrofila arterna kan delas in i brandkrävande, brand-
gynnade och de som drar nytta av brand. De brandkrävande insektsarterna förekom-
mer på de brända områdena endast en kort tid, 0–5 år efter branden. Unefär 30 in-
sektsarter är specialiserade på att leva i brända skogar. Till dem hör cirka 20 skalbaggs-
arter samt barkstinkflyn, flugor och en malfjärilsart. (Ennallistamistyö-ryhmä 2003)

Näringen för de flesta brandkrävande insekter är sporsäcksvampar (Ascomycetes) 
som växer på bränt trä, eller imperfekta svampar (Deuteromycetes). De insekter som 
är beroende av brand har en god utbredningsförmåga. De klarar av att hitta färska 
brandområden på tiotals kilometers avstånd. De brandkrävande insekterna har an-
passningar till brand, känsliga sensorer för infrarött, och sinnen känsliga för rök, med 
hjälp av vilka de kan lokalisera brandområden på långa avstånd. På grund av arternas 
levnadssätt borde tiden mellan skogsbränderna på ett större område vara kort, under 
fem år. (Ennallistamistyöryhmä 2003)

Hyggesbränningens ekologiska effekter är trots allt mycket större än bara att trygga de 
brandkrävande arternas fortbestånd. En ännu mycket större mängd arter drar nytta 
av de förhållanden med mycket död ved och/eller solexponering, som är en följd av 
branden. 
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De brandgynnade insekterna är huvudsakligen sådana som i sin evolution har anpassat 
sig till ett liv i unga störda skogar i naturtillstånd. De kan ofta också dra nytta av andra 
unga solexponerade skogar med mycket död ved, såsom stormskadade områden, sväm-
skogar, samt till och med avverkningsytor ifall där lämnas grova döda och döende träd. 

De brandgynnade arterna har nytta av områdena 5–25 år efter branden. Den här suc-
cessionsfasen med ett solexponerat mikroklimat avslutas med att trädkronorna sluter 
sig. Näringen för de skalbaggsarter som hör till den här gruppen kommer oftast från 
murknande trä eller fruktkroppar och mycel av basidiesvampar (Aphyllophorales). 
Brandkrävande och brandgynnade insekter koloniserar snabbt de brända ytorna, och 
deras lokala populationer växer kraftigt. (Ennallistamistyöryhmä 2003)

Basidiesvamparna blir först färre som en följd av branden, men sedan ökar de med 
fördröjning. När mängden död ved ökar och naturen blir mer mångformig, kommer 
artmängden av basidiesvampar tio år efter branden att klart överstiga mängden innan. 
(Penttilä m.fl. 2013)

Branden utarmar kraftigt de epifytiska moss- och lavarterna. Hur artmängden i dessa 
grupper utvecklas under en längre period vet man ännu inte tillräckligt om. Vissa arter 
av sporsäcksvampar är dock specialiserade för ett liv på förkolnade vedytor. 

Enligt Hämäläinens (2016) doktorsavhandling ökar hyggesbränning av avverkningsy-
tor dödligheten för naturvårdsträden och minskar arterna av epifytiska lavar i 11–12 år 
efter branden. Materialet är insamlat i FIRE-undersökningens försöksbestånd i Lieksa. 
I kombination med ett tillräckligt antal naturvårdsträd, skapade hyggesbränningen en 
mångsidigare miljö av död ved än enbart naturvårdsträd utan hyggesbränning. Genom 
att hyggesbränna en del av avverkningsytorna kunde man möjligen öka epifytlavarnas 
artrikedom på områdesnivå, trots att inverkan på beståndsnivå var negativ under den 
studerade tidsperioden. Detta i synnerhet då de mest värdefulla och artrikaste bestån-
den lämnas utanför hyggesbränningen. 

Genom att bränna kan man uppnå också mycket annat som är bra med tanke på natur-
vården. Lätta bränder kan möjliggöra en förnyelse av floran med hjälp av fröbanken. 
Växtarter som gynnas av bränder är bland andra svedjenävan och nipsippan.

Också svamparter som drar nytta av brand kan förnyas med hjälp av sporer från spor-
banken och börja producera fruktkroppar. Brandsvampar är svamparter som är spe-
cialiserade för att leva på bränd mark eller bränt trä. I Finland hör något tiotal spor-
säcks- och basidiearter till gruppen brandsvampar. (Rahko 2005) Växtarter och en stor 
del av svamparterna, som gynnas av brand behöver inte bränd ved, utan bränd mark. 
Av de här arterna kan många bevaras i humuslagrets frö- och sporbank i tiotals år. De 
börjar växa och föröka sig först efter att markytan har brunnit och blivit upphettad. 
De här artena har ofta en sämre utbredningsförmåga än insekterna, och de behöver 
tydligen upprepade bränder på samma och/eller närliggande växtplatser. 

Med naturvårdsbränning och restaureringsbränning och kan man uppnå också natur-
vårdsmål som har med förnyelse och beståndstruktur att göra. När humuslagret brin-
ner, helt eller delvis, underlättar det trädens naturliga förnyelse. Med hjälp av hygges-
bränning kan man skapa lövträdsskogar som domineras av exempelvis björk eller asp. 

Elden påverkar också egenskaperna hos de brandskadade träden. Sättet på vilket de 
dör, som sätts igång av branden, är unikt. Träd som dött av brand förlorar snabbt sin 
bark och som en följd av det torkar stammarna och förvandlas till torrakor i den sol-
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exponerade miljön. Också lövträd, som björkar och aspar blir torrakor under sådana 
förhållanden. Av dem blir det en alldeles speciell sorts död ved, som har en insekts-
fauna som är specialiserad just precis på den. 

Träd som skadats och försvagats av elden, men förblivit vid liv, kan hålla på att dö 
under en lång tid efter branden. Det ger upphov till ett mångsidigare bestånd med träd 
i olika stadier av nedbrytning, än om alla träden dör samtidigt. 

Tallar som skadats av upprepade bränder och impregnerats av kådämnen utvecklas till 
långlivade gammeltallar. Typiska beståndstrukturer i den boreala skogsnaturen, som 
knappast uppstår utan inverkan av eld, är tallar med brandlyra och de torrfuror som 
står kvar länge efter ett långsamt döende.

Upprepade naturvårdsbränningar kan användas för att återskapa och upprätthålla den 
beståndstruktur som är typisk för tallskogar som har brunnit ofta, det vill säga glesa 
och mångskiktade bestånd där det typiska är gamla tallar med brandlyra och torrfuror. 

De restaureringsbränningar som på sista tiden har genomförts i Sverige, har i huvud-
sak gjorts i gamla talldominerade naturskogar. Avsikten med dem är att återställa och 
upprätthålla den struktur som är typisk för tallskog som har brunnit ofta. De restau-
reringsbränningar som har utförts på naturskyddsområden i Finland har i huvudsak 
gjorts på unga odlade tallbestånd. Målet med dem har varit att med eldens hjälp få en 
ensidig beståndstruktur mångsidigare. 

Naturvårdsbränning kan användas också på solexponerade åsar och vårdbiotoper. På 
vårdbiotoper bränner man bland annat för att svedja marken eller för att göra sig av 
med hyggesrester efter en avverkning som gjorts för att öppna beståndet. Genom att 
bränna solexponerade åsar försöker man skapa gynnsammare växtförhållanden för 
den flora som är specialiserad på åsar och återinföra den från markens fröbank.

Växt- och insektsarterna på solexponerade åsar gynnas av att humusen tunnas ut som 
en följd av branden, att eventuellt sanden blottas, att konkurrerande ytvegetation 
minskar, samt att växtplatsens solexponering ökar då marken förkolnar. Arterna på 
solexponerade åsar kräver i och för sig inte brandskadad ved. Men de brända objekten 
på åsarna erbjuder ändå livsmiljöer också för brandkrävande och brandgynnade arter 
om man lämnar kvar brandskadade rotstående träd, lågor, stubbar och hyggesrester. 

Naturvårdsbränning kan användas också för att bevara det tunna humuslagret och nä-
ringsfattigdomen på lavmoar genom att bränna mårlagret. I rapporten Luontotyyppien 
uhanalaisuus (Raunio m.fl. 2008) ställer man upp följande mål: ”Karga skogstyper ska 
förhindras från att bli bördigare och bördigheten minskas genom vårdåtgärder. På 
kargare typer ska sådana åtgärder undvikas som ökar näringshalten eller förstärker 
näringsämnenas kretslopp. I brist på skogsbränder förändras de karga naturtypernas 
egenskaper. Av den anledningen är det bråttom med vårdåtgärder som gör marken 
kargare, i första hand bränning.”

Granström (2001) särskilde brandgynnade arter och naturtyper i grupper utgående 
från om de flyttar på sig eller är stationära, och om de är bundna till tidiga eller sena 
faser i successionen.

• Skalbaggarna är arter i den tidiga successionsfasen som flyttar på sig.
•  Gamla lövträdsdominerade skogar och till dem bundna arter i den sena successionsfasen 

är naturtyper som flyttar på sig.
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•  De växtarter i den tidiga successionsfasen som förekommer i fröbankerna är stationära 
arter.

•  Flerskiktade tallskogar i senare successionsfasen är stationära naturtyper.

Naturvårdsbränningar kan alltså ha många olika syften som inverkar såväl på valet av 
objekt som på hur bränningen utförs. 

Resultaten från FIRE-forksningsprojekten i Lieksa och Evois

Hyggesbränning ökar sannolikheten för förekomst av utrotningshotade och sällsynta 
arter avsevärt, jämfört med kalavverkningsytor där man bara lämnar naturvårdsträd 
men inte bränner. Om det här har det forskats mycket i Finland. Mycket kunskap har 
samlats under de några senaste årtiondena då man har forskat på ytor där det har 
varit skogsbrand, på ytor där man har restaureringsbränt och på hyggesbrända av-
verkningsytor.

En central roll vid produktionen av forskningsrön har två omfattande experimentella 
undersökningar haft: FIRE-forskningsprojektet i talldominerade skogar i Lieksa, och 
i Evois ett forskningsprojekt arrangerat på liknande sätt i grandominerade skogar. 
(Kouki 2013, Vanha-Majamaa m.fl. 2007). I synnerhet forksningsprojektet FIRE i 
Lieksa har gett upphov till en mycket riklig och mångsidig skörd av forskningsartiklar.

I Finland har publicerats tre doktorsavhandlingar om naturvårdsbränningarnas inver-
kan på arterna (Hyvärinen 2006, Toivanen 2007, Heikkala 2016). De visar att natur-
vårdsbränningar utan tvekan är gynnsamma med tanke på tryggandet av mångfalden.

Speciellt mycket gynnas arterna i död ved av naturvårdsbränningar. Mängden natur-
vårdsträd har en avgörande betydelse för hur stor nytta bränningen har för mångfal-
den. Då mängden grova naturvårdsträd ökar, ökar också mängden arter som lever på 
död ved. Särskilt kraftigt växer artantalet bland utrotningshotade och nära hotade 
arter. (Toivanen & Kotiaho 2007).

Bild 37. Ett område i Tammela där man har restaureringsbränt, några månader efter branden. 
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Hyvärinen (2006) undersökte i sin doktorsavhandling vilka kortsiktiga effekter läm-
nande av naturvårdsträd och hyggesbränning hade på mångfalden av skalbaggar i de 
talldominerade forskningsskogarna i forskningsprojektet FIRE i Lieksa. Undersök-
ningens uppföljningsperiod var tre år: ett år före avverkning och bränning, och två 
år efteråt. Mängden utrotningshotade och sällsynta arter var mycket större på hyg-
gesbränningsytorna jämfört med de hyggen där det hade lämnats naturvårdsträd, men 
inte bränts. Branden tillförde i genomsnitt fyra utrotningshotade och sällsynta arter på 
varje hyggesbränd yta (Hyvärinen m.fl. 2006).

I de undersökta artgrupperna, visar det sig i grupperna skalbaggar och övriga insekter, 
finnas fler arter som lever i unga skogar med mycket död ved, än i de övriga artgrup-
perna. Därför kan resultatet inte generellt överföras till de övriga grupperna. Ett större 
antal naturvårdsträd visade sig öka arterna i död ved, medräknat sällsynta och utrot-
ningshotade skalbaggsarter, under det andra året efter hyggesbränningen. Skalbaggs-
samhällena på de brända ytorna var mycket olika dem på de avverkade ytorna där det 
inte hade bränts. Det berodde inte enbart på att förekomsten av de brandkrävande 
arterna blev rikligare, utan på att en stor mängd andra skalbaggsarter blev fler eller 
färre som en följd av branden. (Hyvärinen 2006)

Avverkningar och bränningar hade en kraftig inverkan på artsammansättningen i sam-
hällena, men med en högre nivå av naturvårdsträd (50 m³/ha) förblev situationen mer 
lik artsammansättningen i samhällena före avverkningen. (Hyvärinen 2006)

Artsamhällena i skogar som bränts rotstående såg annorlunda ut än i sådana som av-
verkats och hyggesbränts. Därför skulle det vara bra att förutom att hyggesbränna av-
verkningsytor, också restaureringsbränna i oavverkade skogar. (Hyvärinen 2006)

Utgående från undersökningen kunde forskarna inte föreslå något gränsvärde för 
mängden död ved, eftersom det kvalitets- och mängdmässigt skiljer sig mellan olika 
trädslag. Men den slutsatsen kunde de dra att all ökning av mängden död ved har en 
gynnsam inverkan, och redan 10 m³/ha kan ge tydligt positiva effekter, särskilt i kom-
bination med hyggesbränning. (Hyvärinen 2006)

Hyggesbränning ska utföras under den tid då sannolikheten för naturlig skogsbrand är 
störst, det vill säga från slutet av maj till början av juli. (Hyvärinen 2006).

På samma undersökningsobjekt studerade man också hur kalavverkning och hygges-
bränning påverkade jordlöparna. Artmängden var större på avverkade än på oavver-
kade ytor och bränningen ökade artantalet ytterligare. Bränningen ökade antalet arter 
och indvider både bland de brandgynnade arterna och bland dem som lever i öppna 
miljöer. En individ av den utrotningshotade jordlöpararten brandsvartlöpare fann man 
på en brandyta med lägre nivå av naturvårdsträd. Som en slutsats av undersökningen 
konstaterar forskarna att jordlöparna är mycket väl anpassade till störningar, och att 
en tillräcklig användning av hyggesbränning är väsentlig för att upprätthålla naturliga 
jordlöparsamhällen i boreala skogar. (Martikainen m.fl. 2006)

Små grupper av naturvårdsträd kan inte bevara samma artsammansättning i jordlö-
parsamhällena som oavverkade skogar, men de kan erbjuda näring och skydda för-
ökningsställena för många arter, framförallt på hyggesbrända områden. (Martikainen 
m.fl. 2006)

Heikkala (2016) studerade i sin doktorsavhandling hur skalbaggs- och barkstink-
flyarterna utvecklades under en över tio år lång tidsperiod, på samma objekt som i 
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FIRE-undersökningen i Lieksa. I en av studierna i avhandlingen undersökte han också 
naturvårdsträdens dödlighet på hyggesbrända och inte hyggesbrända avverkningsytor. 
Resultaten från den undersökningen refereras i kapitlet Naturvårdsträd i den här rap-
porten. 

Hyggesbränning och alla avverkningar ökade artrikedomen bland skalbaggar i död ved 
under det första året efter åtgärden. Det var emellertid ett förbigående fenomen på alla 
avverkade ytor, eftersom artrikedomen på tio år hade gått ned till samma nivå som förut 
på objekten med naturvårdsträd, och ännu lägre på kalavverkningarna. (Heikkala 2016)

På oavverkade brända objekt hade däremot branden fått till stånd en långvarig ök-
ning av artrikedomen bland skalbaggsarterna i död ved. Efter tio år var artmängden 
av skalbaggar i död ved fortfarande klart större än före branden, men den minskade 
visserligen senare i någon mån. (Heikkala 2016)

En snabb ökning av antalet arter efter åtgärderna var att vänta, och den berodde san-
nolikt på den plötsliga ökningen av mängden förökningsresurser för skalbaggsarterna, 
såsom nyligen dött trävirke, särskilt stubbar, hyggesrester och naturvårdsträd som dött 
av eld. (Heikkala 2016)

Hyggesbränning ökade antalet arter av brandkrävande, sällsynta och utrotningshotade 
skalbaggar under det första året efter åtgärden.Efter tio år hade antalet arter bland 
dem vuxit på de oavverkade brandytorna, men minskat på de avverkade objekten jäm-
fört med situationen före åtgärden (bild 38). Resultaten förklaras till en stor del av 
dödlighetens och nedbrytningens dynamik och skillnaden mellan det sätt som objek-
ten behandlats på. Den döda veden på forskningsytorna bröts tydligt ned på 10 år och 
barken hade lossnat från träden. I slutet av perioden stod det inte längre någon nyligen 
död ved till buds på kalavverkningsytorna. (Heikkala 2016)

Bild 38. Antalet brandgynnade arter på de olika åtgärdsytorna i FIRE-undersökningen i Lieksa. Avverkningarna gjordes under 
vintern 2000–2001, och hyggesbränningarna sommaren 2001. På förnyelseytorna lämnades naturvårdsträd 0,10 eller 50 m³/ha. 
Kontrollytorna var oavverkade bestånd. (Heikkala m.fl. 2016)

10

 8

 6

 4

 2

0

Obrända bestånd

  2000

  2002 

  2011  

10

 8

 6

 4

 2

0

Brända bestånd

ANTALET BRAND-
GYNNADE ARTER 
I MEDELTAL PER 
BESTÅND
 

Mängden naturvårdsträd på avverkningsytor m3/ha

ANTALET  BRAND-
GYNNADE ARTER 
I MEDELTAL PER 
BESTÅND
 

Mängden naturvårdsträd på avverkningsytor m3/ha

 0 10 50 kontrolli  0 10 50 kontrolli



123

Också på de hyggesbrända avverkningsytorna ledde naturvårdsträdens höga och snab-
ba dödlighet till att de nyligen döda träden fattades på längre sikt. Till och med på den 
högre nivån, 50 m³/ha av naturvårdsträd på de brända ytorna, hade största delen av 
träden dött och fallit omkull under undersökningsperioden. Överraskande nog obser-
verades ingen skillnad i antal skalbaggsarter i någon aktiv grupp av skalbaggar, mellan 
de objekt där naturvårdsträd hade varit på låg eller hög nivå på det brända området. 
(Heikkala 2016)

I de oavverkade brända bestånden hade dödligheten däremot fortgått, och nyligen död 
ved hade hela tiden stått till buds. Det säkerställde en mycket mångsidig förekomst av 
död ved och erbjöd alltså livsmiljöer för många slags arter, därmed också bättre möj-
ligheter att klara sig för utrotningshotade arter. (Heikkala 2016)

De brandkrävande skalbaggsarterna kan utnyttja bränd ved bara under några år och 
sedan försvinner de från den brända skogen. De här arterna kräver en kontinuerlig till-
gång till bränd ved, ett krav som kan uppfyllas bara på områdesnivå. (Heikkala 2016)

Utom antalet skalbaggsarter ökade branden antalet arter och individer av de brandkrä-
vande barkstinkflyna. Två utrotningshotade och mycket sällsynta brandkrävande ar-
ter, spetshörnad barkskinnbagge och slät barkskinnbagge, förekom i riklig mängd efter 
branden. Brandkrävande barkskinnbaggar är mycket effektiva när det gäller att hitta 
och inta nyligen brunna skogar. De livsmiljöer som branden skapar för dessa arter, är 
trots allt mycket kortvariga på beståndsnivå, för de brandkrävande barkskinnbaggarna 
försvann nästan helt på två år. En förutsättning för att de här arterna ska bevaras är 
en kontinuerlig tillgång till nylingen brunna skogar på områdesnivå. (Heikkala 2016)

De barkskinnbaggar som inte är beroende av brand försvann helt och hållet som en 
följd av att man brände, men de återkom i ett större individantal på de brända, än på 
de obrända objekten. Dessa arter lever på svamp, och har trädväxande svampar som 
sin näring. 

Avverkning ökar antalet individer av barkskinnbagge endast då naturvårdsträd lämnas 
kvar. Mellan en högre och en lägre nivå på naturvårdsträd observerades ingen skillnad 
på kort sikt, men skillnader kan komma fram på längre sikt, eftersom ett större antal 
naturvårdsträd gör att döda träd uppstår mer kontinuerligt. På kalhyggen där inga na-
turvårdsträd hade lämnats fattades en tillräcklig resurs av grov död ved för dessa arter. 
(Heikkala 2016)

Att man sparat naturvårdsträd och hyggesbränt, har inte förorsakat ökade inseksska-
dor av märgborre i betydande grad i den omgivande skogen, trots den stora mängden 
död ved. Även om åtgärderna i någon mån ökade skador av märgborre på tallarnas 
toppskott, begränsade sig skadorna i huvudsak till de yttersta träden i skogsbrynet, och 
sträckte sig inte längre in i skogen. (Heikkala 2016)

Suominen m.fl. (2015)undersökte artförekomsten av tickor i FIRE-undersökningens 
forskningsskogar i Lieksa under en 10 årsperiod efter avverkningar och hyggesbrän-
ningar. Artantalet av tickor och antalet iakttagelser växte i början långsamt, men ökade 
sedan avsevärt i slutet av 10 årsperioden (bild 39). Två år efter åtgärderna fanns det på 
objekten med en högre nivå av naturvårdsträd (50 m³/ha) i medeltal 8,5 tickarter, och 
på den lägre nivån av naturvårdsträd (10 m³/ha) 4,5 arter. Efter fyra år var motsva-
rande antal arter 14 och 9, och efter 10 år var arterna 26 och 19 till antalet. Utrotnings-
hotade arter hittade man inte ofta på stammarna tidigare än 10 år efter åtgärderna. 
(Suominen m.fl. 2015)
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Hyggesbränningen ökade antalet tickarter med tiden. Av tickorna gynnades 13 arter av 
hyggesbrända ytor och sex av obrända områden. Artsammansättningen i grupperna av 
tickor var klart olika på hyggesbrända och inte hyggesbrända ytor 10 år efter åtgärden. 
Undersökningen visade att naturvårdsträd kan upprätthålla artrika grupper av tickor, 
och till och med några utrotningshotade arter. De kan alltså vara till nytta för att trygga 
mångfalden utanför skyddsområdena.Större antal av naturvårdsträd upprätthåller art-
rikare grupper av tickor. Hyggesbränning ökar naturvårdsträdens positiva verkningar 
på mångfalden genom att skapa livsmiljöer som är typiska för unga skogar i naturtill-
stånd. (Suominen m.fl. 2015)

Suominen m.fl. (2018) undersökte också tickarterna på stubbar och i hyggesrester 
10 år efter bränningen på FIRE-undersökningens forskningsytor i Lieksa. Forskarna 
noterade att hyggesbränning ökade förekomsten av tickarter på stubbar, men inte i 
hyggesrester, jämfört med obrända hyggen. På stubbar och i hyggesrester fann man 
fruktkroppar av sammanlagt 74 tickarter. På stubbar och i hyggesrester fann man 
också några utrotningshotade tickarter, fler om de hade brunnit.

Forskarnas slutsats är att stubbar och hyggesrester kan vara värdefulla livsmiljöer för 
svampar som bryter ned trä, också för sällsynta och utrotningshotade arter. De re-
kommenderar hyggesbränning på förnyelseytor för att stärka mångfalden bland tick-
arterna. (Suominen m.fl. 2018)

Toivanen och Kotiaho (2007) undersökte hur hyggesbränning och naturvårdsträd som 
lämnats på hyggesbränningsytan inverkar på insektsfaunan på hyggesbränningsytor 
av olika ålder i Evois. Undersökningen utfördes på 40 avverkningsytor där varierande 
mängder naturvårdsträd hade lämnats. Beståndens storlek var 2–9 ha, och de var av-
verkade för 1–16 år sedan. Av avverkningsytorna var 20 stycken hyggesbrända, medan 
20 var obrända.

Skalbaggarnas art- och individantal var större på brända än på obrända ytor med na-
turvårdsträd. Speciellt kraftigt ökade antalet sällsynta skalbaggsarter.Ett stort antal na-
turvårdsträd hade en klart positiv inverkan på de sällsynta skalbaggsarternas artantal. 

Bild 39. Antalet arter av utrotningshotade tickor (A) och antalet iakttagelser av dem (B) 10 år efter av-
verkning och hyggesbränning i FIRE-undersökningens försöksbestånd i Lieksa. (Suominen m.fl. 2015). 
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På områden där man inte hade lämnat tillräckligt med naturvårdsträd, ökade hygges-
bränningen avsevärt de sällsynta skalbaggsarternas artantal (bild 40).

Effekten av branden räcker ungefär 10 år. Antalet skalbaggsarter var som högst genast 
efter avverkningen eller bränningen, och avtog med tiden. På brända ytor förblev fau-
nan ändå rikare än på obrända (bild 40). (Toivanen & Kotiaho 2007)

Enbart naturvårsträd utan bränning ökade artantalet av sällsynta skalbaggsarter bara 
obetydligt. Det berodde på att antalet naturvårdsträd var mycket litet på de obrända hyg-
gena, och det stod alltså inte så många livsmiljöer till buds för saproxyliska skalbaggar. 

På ytor som inte har hyggesbränts producerar naturvårdsträden ändå i framtiden död ved 
i skogen. Även om deras inverkan på antalet sällsynta skalbaggsarter har varit obetydlig 
under de först 16 åren, kan man inte av den anledningen sluta sig till att naturvårdsträd 
utan hyggesbränning är betydelselösa. (Toivanen & Kotiaho 2007, Toivanen 2007)

I ett annat forskningsprojekt utfört i Evois i Lammi, undersökte Toivanen (2007) hur 
en avverkning och hyggesbrännng som gjordes i bara en del av beståndet påverkade 
insektsfaunan i en grandominerad skog. Försöksarrangemanget bestod av 24 cirka två 
hektar stora grandominerade bestånd. Sex av bestånden lämnades som oavverkade 
kontrollskogar, på sex av dem lämnades stående naturvårdsträd 50 m³/ha och 60 m³/
ha som lågor, på sex 50 m³/ha stående och 30 m³/ha som lågor och på sex 50 m³/ha 
stående och 5 m³/ha som lågor.

På hälften av objekten i varje grupp hyggesbrände man och hälften lämnades obrända. 
Ytorna avverkades i februari-mars 2002, och brändes i juni-augusti 2002. De oavver-
kade granbestånden brann svagt och dödligheten bland träden var obetydlig. På de av-

Bild 40. Artantalet av sällsynta skalbaggar i död ved på hyggesbrända (heldragen linje) och på obrända hyggen (steckad linje) 
i förhållande till a) tiden från avverkningen och b) mängden naturvårdsträd. (Toivanen & Kotiaho 2007)
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verkade objekten blev elden kraftigare ju mer fällda naturvårdsträd som hade lämnats. 

Skalbaggarnas art- och individantal var större på de brända restaureringsobjekten, och 
branden ändrade tydligt strukturen inom skalbaggsgrupperna (bild 41). Också enbart 
avverkning utan bränning ökade skalbaggarnas art- och individantal. Det berodde på 
de arter som lever på hyggesrester och gynnas av solexponering. Lågorna som hade 
åstadkommits genom att fälla träd, hade däremot ingen tydlig inverkan på mängderna 
arter och individer. Det verkar som om de rotstående döda träden (där mängden inte 
varierade) som dör i branden eller kort därefter, är viktigare livsmiljöer för skalbag-
garna. (Toivanen 2007)

Branden förbättrade kvaliteten på resursen av död ved, och ökade sålunda mångfalden 
i den skalbaggsfauna som lever på enskilda döda träd. Effekten av branden var ändå 
olika för olika trädslag. Arter som lever på murknande björkar gynnades klart av bran-
den. (Toivanen 2007)

Vilka effekter branden hade på de arter som lever på murknande gran var inte lika tyd-
ligt. Särskilt många pionjärarter trivs på obränd gran. Det faktum att granlevande arter 
inte gynnades av bränderna kan bero på att naturliga skogsbränder i granskog är säll-
synta och sporadiska. Därför kan det hända att en betydande del av de skalbaggsarter 
som lever på död gran kanske inte är anpassade till brandytor. (Toivanen 2007) Därför 
bör man kritiskt bedöma återinförande av eld i grandominerade skogar. Visserligen 
bör man inte heller i bedömningen av om restaureringen har lyckats, bara utgå ifrån 
hur den inverkar på en enda resurs och artgrupp. 

Bild 41. Förekomsten av sällsynta, utrotningshotade och nära hotade skalbaggsarter på provytorna 
vid försöket med restaureringsbränning i Evois. På alla bestånd lämnades naturvårdsträd 50 m³/ha. 
Dessutom lämnades 5, 30 eller 60 m³/ha fällda träd. Bestånden var grandominerade och varje 
åtgärdsmetod upprepades tre gånger. (Toivanen & Kotiaho 2007)
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För att utreda den slutgiltiga effekten av att producera lågor, är det nödvändigt med 
en långvarig uppföljning. Förutom att skapa död ved bör man främja uppkomsten av 
lövträdsdominerade successionsfaser i granskogar, och skapa strukturer och resurser 
som sannolikt är viktiga för den biologiska mångfalden i skogens senare succsessions-
faser. (Toivanen 2007)

Toivanen (2007) drar också den slutsatsen att man inte kan ersätta skyddet av gamla 
orörda skogar med återställning, eftersom det är helt andra arter som gynnas av så-
dana åtgärder. Barkborrarna ökar på restaureringsobjekten, men hyggesbränningen 
försämrade kvaliteten på de döda träden med tanke på dessa arter. Utbredningen av 
barkborrar till kringliggande skogar var obetydlig, varför restaurering inte ser ut att 
öka risken för skogsskador i ekonomiskogarna. Granbarkborren spreds inte till om-
kringliggande skogar. Bränning verkar vara det tryggaste sättet att producera stora 
mängder död ved, eftersom elden försvagar dess kvalitet som förökningsmaterial för 
skadeinsekter. (Toivanen 2007)

Brandytorna ska vara flera hektar stora

Under senare år har skogsbolagen intresserat sig för att bränna grupper av natur-
vårdsträd i stället för att hyggesbränna, eftersom det är lättare att utföra och kostar 
mindre. För att underlätta efterbevakningen görs bränningen av naturvårdsträd ock-
så tidigt på våren eller sent på hösten, då den ekologiska effekten för de insekter som 
drar nytta av brand sannolikt förblir obetydlig. Genom att bränna hela förnyelseytor 
där det finns rikligt med naturvårdsträd, eller utföra restaureringsbränning i hela 
bestånd, kan man ändå uppnå betydligt större och mångsidigare nytta för skogens 
biologiska mångfald. Därför kan den här utvecklingstrenden inte anses positiv med 
tanke på naturvården. 

Brandytans storlek inverkar på många sätt på resultatet. Ett större brandområde 
sänder en kraftigare rök- och värmesignal som kan locka till sig brandberoende och 
brandgynnade insektsarter från ett vidsträcktare område. Eftersom dessa arter har 
en god spridningsförmåga och kan känna av bränder på långt avstånd, kan detta ha 
en betydelse. När man bränner avverkningsytor på flera hektar, kan enbart stubbarna 
innehålla mer grov ved än det finns i små grupper av naturvårdsträd som ska brännas. 
Dessutom lämnar hyggesresterna kvar rikligt med klendimensionerad brunnen ved på 
brandytan. 

Suominen m.fl. (2018) noterade vid en undersökning gjord i FIRE-projektets försöks-
bestånd i Lieksa att det såväl i stubbar som i hyggesrester förekom också sällsynta 
och utrotningshotade tickarter, och att mängden ökade efter att man hade bränt. Med 
andra ord så har också brända stubbar och hyggesrester på hyggesbränningsytorna 
betydelse för att trygga mångfalden. När man bränner grupper av naturvårdsträd ska-
pas bara en mycket obetydlig mängd av den resursen, jämfört med hyggesbränning av 
förnyelseytor. 

Hur omfattande den brända markarealen är, har en stor betydelse för de brandgyn-
nade växt- och svamparterna som behöver bränd mark men inte bränd ved. Sannolik-
heten växer, för att det i humusens frö- och sporbank finns arter vars frön eller sporer 
aktiveras och börjar växa och föröka sig, då den hyggesbrända ytan blir större. 

När man bränner en större förnyelseyta skapar man en mer solexponerad miljö. En 
svartnad mark på ett stort område suger åt sig solstrålning och skapar mycket gassiga 
förhållanden för några år framåt, tills ytvegetationen helt täcker den svarta markytan. 
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Brand inverkar också på många av markens egenskaper; surheten minskar och ned-
brytningsprocesserna blir snabbare. Elden tunnar ut humuslagret och kan blotta san-
den, den ökar mängden kol i marken och så vidare. De arter gynnas som trivs med 
basiska förhållanden, ett tunt humuslager och blottad sand.

Att bränna en hel förnyelseyta inverkar på ytvegetationens succession på ett större om-
råde och ökar till exempel förnyelsen av asp och vårtbjörk från fröplantor. Alla sådana 
ekologiska effekter och deras inverkan på arterna känner man säkert ännu inte till. Så-
dana effekter uppnår man inte i någon större grad genom att enbart bränna grupper av 
naturvårdsträd, eftersom de snarare är beroende av en bränd markyta än av brända träd. 

Med tanke på ovan nämnda effekter på marken har hyggesbränningar i allmänhet för 
svag brandintensitet, eftersom de av brandsäkerhetsskäl vanligen utförs i förhållan-
den som jämfört med stora naturliga skogsbränder är alltför fuktiga. På grund av den 
svaga brandintensiteten sträcker sig effekten av branden bara till ytlagren av förna och 
humus, och bränner inte humusen tillräckligt djupt för att åstadkomma betydande för-
ändringar i markförhållandena. (Wikars 2006)

I de undersökningar av hyggesbränning på förnyelseytor som har gjorts i Finland har 
de brända ytorna varit 2–9 ha stora. I FIRE-undersökningen i Lieksa cirka 4 ha, i un-
dersökningen av restaureringsbränning i Evois cirka 2 ha, och i undersökningen av 
hyggesbränning i Evois 2–9 ha. På de studerade objekten har kombinationen av hyg-
gesbränning och rikligt med naturvårdsträd gett upphov till tydligt positiva effekter på 
mångfalden. 

Det finns tydliga forskningsrön som visar att hyggesbränningen har en positiv in-
verkan då man bränner hela avverkningsytor på flera hektar, och dessutom lämnar 
naturvårdsträd på området. Den ekologiska effekten av att bränna grupper av natur-
vårdsträd finns det varken forskning eller prov på. Utgående från ekologisk kunskap 
och slutledningar av den, är den ekologiska effekten av att bränna grupper av natu-
vårdsträd sannolikt är klart mindre, än av att bränna förnyelseytor eller trädbevuxna 
områden. Grupperna av naturvårdsträd är 0,2–0,3 ha, eller mindre. Om man bränner 
en hel avverkningsyta med naturvårdsträd är den ekologiska effekten sannolikt större. 
(Lindberg, muntligt meddelande 2017)

Naturliga bränder blir på grund av effektiv brandbekämpning i medeltal mycket små. På 
1960-talet var skogsbrändernas medelstorlek 2,8 ha, på 1970-talet 1,3 ha, på 1980-ta-
let 0,7 ha, på 1990-talet 0,6 ha och på 2000-talet endast 0,4 ha. Det handlar alltså 
om många mycket små bränder. Då man bränner grupper av naturvårdsträd skapas 
likadana mycket små brända ytor. Det skulle vara bra att med naturvårdsbränningar 
åstadkomma större brända områden än så, gärna omfattande några hektar. (Lindberg 
muntligt meddelande 2017)

Till samma slutsats har man kommit vad gäller restaureringsbränning inom en arbets-
grupp för återställande. Arbetsgruppen konstaterade att en rekommenderad storlek 
för en brandyta kunde vara från några hektar till tio hektar, och bränningarna på områ-
desnivå kunde vara 2–3 brandytor under ett årtionde. (Ennallistamistyöryhmä 2003).

Man ska lämna rikligt med träd på ytor som ska hyggesbrännas 

Ju mer naturvårdsträd som lämnas, desto bättre kontinuitet av levande och döda träd på 
ytan kan man åstadkomma på lång sikt. Eftersom beståndets dödlighet är hög på hyg-
gesbränningsytor, ska mängden naturvårdsträd vara verkligt stor för att uppnå det här. 
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På kort sikt kan 10 m³/ha av naturvårdsträd i kombination med hyggesbränning klart 
gynna mångfalden. (Hyvärinen 2006) Men effekterna blir kortvariga eftersom bran-
den på kort tid tar död på en stor del av den lilla gruppen av naturvårdsträd, och det 
inte skapar någon kontinuitet i skapandet av död ved.

På lång sikt förutsätter en kontinuitet av mångsidig död ved och levande träd en mycket 
större mängd naturvårdsträd. Heikkala m.fl. (2016) har föreslagit att man på ytor som 
ska hyggesbrännas bör lämna 10–20 % av beståndets virkesvolym som naturvårdsträd.

De långsiktigt mest mångsidiga i död ved levande arterna av insekter och tickor har 
observerats på brända ytor i oavverkad skog. Orsaken är framför allt att där skapas en 
långvarig kontinuitet av död ved, och som följd av det den kvalitativt mest mångsidiga 
döda veden. Åtminstone i talldominerade skogar tar träden inte slut på grund av hög 
dödlighet på samma sätt som naturvårdsträden på kalhyggena. (Heikkala 2016, Pent-
tilä m.fl. 2013)

Eftersom de samhällen av organismer som uppstår i brunna skogar med rotstående 
träd, är annorlunda än de som uppstår då man bränner grupper av naturvårdsträd, 
borde man också restaureringsbränna i rotstående skog. För närvarande görs detta 
bara på skyddsområden. Av samma orsak borde naturligt uppkomna ytor efter skogs-
brand skyddas från avverkning. Det skulle vara mycket kostnadseffektivt, eftersom na-
turliga skogsbränder inte kostar någonting, och beståndets ekonomiska värde i brunna 
skogar i allmänhet är mycket lågt på grund av att virket är dött, förkolnat och sotigt. Det 
skulle vara välmotiverat att skydda ytor efter skogsbrand som värdefulla naturobjekt. 

Hur tätt bör ett nätverk av brända områden vara?

Svaret på frågan beror på ur vilka artgruppers synvinkel frågan granskas, och vilka 
syften man med bränningarna. 

Bild 42. Vid restaureringsbränning skapas rikligt med död ved på kort tid. Bilden är från Enare, 
nio år efter branden. 
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Det finns många slag av brandkrävande och brandgynnade arter. Bränder kan gynna 
arter som utbrer sig från omgivningen till hyggesbrända områden (ex. brandkrävande 
insekter) eller lokala arter som redan finns på växtplatsen eller i frö- eller sporbanken 
(ex. växtarter i solexponerade miljöer och många sotsvampar).

Det har lagts fram ganska få uppskattningar av hur tätt nätverkat av brända områ-
den behöver vara, och de är nästan alla gjorda närmast med tanke på de brandkrä-
vande insekternas utbredningsförmåga och ekologiska krav. Wikars (2006) har med 
tanke på skyddet av de brandkrävande insekterna föreslagit ett mål på 100 hektar 
brända ytor per län och år, och i södra Sveriges minsta län 50 hektar per år. Av de 
brända ytorna skulle hälften vara restaureringsbränningar av rotstående skog på na-
turskyddsområden. Bränningarna bör koncentreras till skogsområden av storleken  
5 000–50 000 hektar där man vet att det finns, eller med stor sannolikhet finns, 
brandkrävande insekter som är föremål för skyddsåtgärder. (Wikars 2006)

De brandberoende insekterna har en god utbredningsförmåga och de kan lokalisera 
bränder på ett avstånd av tiotals kilometer. Vissa arter har uppskattats ha en utbred-
ningsförmåga på till och med 40–50 kilometer. Brandområdena lämpar sig för de 
brandkrävande insekterna bara en mycket kort tid, för de brandkrävande barkskinn-
baggarna bara 1–2 år och för brandkrävande skalbaggar cirka fem år. Ett minimimål 
för att värna om de brandkrävande insekterna kunde vara att man på ett område av 
20 km x 20 km bränner några hektar vartannat år. På dessa ytor bör man lämna rikligt 
med nturvårdsträd. (Lindberg, muntligt meddelande 2017)

Enligt hyggesbränningskriteriet (6.2.8) i Finlands FSC-standard ska arealen av  hyg-
gesbränning per år vara minst 3 % av slutavverkningsarealen på lämpliga objekt 
(MT och kargare ståndorter) under en 5-årsperiod. 

Utgående från kriterit gjordes följande exempelberäkning av  
hyggesbränningsarealen:

Ett 20 km x 20 km stort område har en areal på 40 000 ha

Andelen skogsmark i ekonomiskog av hela Finlands landareal är 18 432 000 ha/ 
33 843 000 ha = 54 %

Av ett område på 40 000 ha är i medeltal 54 % skogsmark i ekonomiskog = 21 600 ha.

Av det är 75 % momark = 16 200 ha

Av det är ståndorter lämpliga för hyggesbränning 82 % = 13 284 ha.

Av vilka slutavverkas 0,88 %/år = 117 ha.

3 % av det = 3,5 ha.

Det vill säga att på ett område av 40 000 hektar genomsnittlig finländsk skogs-
bruksmark skulle 3,5 ha per år hyggesbrännas om FSC:s nuvarande kriterium skulle 
uppfyllas. 

Det här innebär ett några hektar stort hyggesbränningsområde per år, vilket kan 
anses vara ett mål som är gott nog åtminstone för att skydda de brandkrävande 
insekterna med god utbredningsförmåga. 
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Den ekologiska responsen på hyggesbränningar varierar mellan olika 
delar av Finland

Responsen på naturvårdsbränningar och restaureringsbränningar varierar mellan oli-
ka delar av Finland. Kouki m.fl. (2012) har på ett åskådligt sätt visat på dessa skillnader 
på storområdesnivå. I brända skogar i östra Finland observerade forskarna i medeltal 
åtta utrotningshotade skalbaggar efter branden, när de på motsvarande objekt i västra 
Finland hittades bara två, trots att bestånden var likadana före branden. Som förkla-
ring till skillnaden antar Kouki m.fl. (2012) att det i östra Finland och mycket sannolikt 
i Ryssland fortfarande finns kvar källpopulationer av sådana arter som redan har för-
svunnit i västra Finland. 

På områden där det finns en kontinuitet i form av skogsbränder, skogsvårdande brän-
ningar naturvårdsbränningar och restaureringsbränningar är sannolikheten större 
att det ska förekomma sådana sällsynta och utrotningshotade, brandkrävande och 
brandgynnade arter som drar nytta av hyggesbränningar. På sådana områden får man 
med tanke på tryggandet av mångfalden den bästa ekologiska responsen, och därför 
lönar det sig att koncentrera hyggesbränningarna till dessa områden. Det ökar kost-
nadseffektiviteten för hyggesbränningen, jämfört med att den görs slumpmässigt och 
oplanerat.

Av den anledningen definierade och beskrev arbetsgruppen för återställning, Ennal-
listamistyöryhmä (2003) 50 potentiella områden för brandkontinuum i Finland. En 
karta och kortfattade beskrivningar av områdena finns i arbetsgruppens betänkande. 
Dessa områdens historiska brandkontinuum och brandgynnade arter finns det skäl att 
ytterligare utreda och bekräfta genom noggrannare undersökningar. 

Slutsatser och utvecklingsrekommendationer

Det största problemet med naturvårdsbränningar är att de inte görs. Trots att forsk-
ning tydligt har visat den mångsidiga nyttan av bränning för att trygga mångfalden, har 
hyggesbränningsarealerna fortsatt att krympa. Det talas mycket om naturvårdsbrän-
ningar, men ytterst få görs.

Hur viktigt hyggesbränningskriteriet i FSC-standarden är, betonas av att det för 
närvarande är den i praktiken enda aktör som uppmuntrar till och förutsätter att 
hyggesbränningar och/eller restaureringsbränningar görs på områden i skogsbruks-
användning. Ambitionsnivån i hyggesbränningskriteriet i Finlands FSC-standard 
verkar vettig till sin storleksordning, med tanke på tryggandet av de brandkrävande 
insektsarterna med god utbredningsförmåga. Med beaktande av övriga artgrupper 
som gynnas av hyggesbränning, och den ytterst knappa inverkan av eld i Finlands 
skogar, är det ekologiskt välmotiverat att höja kravnivån både för den brända aralen 
och för det brända beståndet. I Sveriges FSC-standard är arealkravet 5 % av slutav-
verkningarnas areal, vilket skulle vara motiverat också i Finland. 

Hyggesbränningar lämpar sig väl som ett speciellt verktyg för stora skogsägare att 
trygga den biologiska mångfalden, eftersom de av många anledningar är svårare att 
genomföra för små skogsägare. Den genomsnittliga storleken på slutavverkningarna är 
större för stora skogsägare, och därför kan de områden som hyggesbränns vara större 
till arealen. Det minskar kostnaderna, och stora skogsägare har också bättre möjlighe-
ter att hålla sig med den utrustning som behövs för hyggesbränning och den nödvän-
diga kunskapen.



132

Dynamiken i hur naturvårdsträden dör och bryts ned, förklarar i stort sett de föränd-
ringar i insekts- och tickarterna som sker på hyggesbränningsområdet efter branden. 
Ju större mängden naturvårdsträd är, desto större är i allmänhet också trädslagsurva-
let, och desto större är mängden gynnade insekts- och svamparter. En större mängd 
naturvårdsträd ger förutsättningar för en långvarigare kontinuitet av död ved, och som 
följd av det, en större mångfald av svamp- och insektsarter. Och likaledes, ju grövre det 
bestånd som lämnas på hyggesbränningsytan är, desto bättre. 

Heikkala (2016) föreslår att man ska lämna 10–20 % av beståndet på hyggesbrännings-
ytan för att trygga en bättre kontinuitet av död ved. I södra och mellersta Finland är vir-
kesvolymen på en genomsnittlig gallrad slutavverkningsyta cirka 250–300 m³/ha och 
stamantalet 400–500 stammar/ha. 10–20 % av beståndet i en sådan förnyelsemogen 
skog innebär 40–100 stammar och 25–60 m³/ha. Det är en mångdubbel mängd, jäm-
fört med kriteriets nuvarande kravnivå för naturvårdsträd. I undersökningar gjorda i 
Finland har man med en mängd naturvårdsträd i den här storleksklassen uppnått bety-
delsefulla och långvariga positiva effekter för mångfalden bland insekts- och svampar-
ter. På ytor som ska hygges- eller restaureringsbrännas ska dessutom alla tidigare döda 
träd lämnas kvar.

Eftersom den årliga hyggesbränningsarealen enligt FSC-kriteriet för närvarande är 
endast 200 hektar, och den fördelas på flera mycket stora skogsägare, orsakar inte 
ens en avsevärd ökning av den mängd träd som lämnas på hyggesbränningsytorna 
någon orimligt stor ekonomisk börda för de skogsägare som berörs av kriteriet. Att 
öka mängden naturvårdsträd skulle avsevärt förbättra den ekologiska effekten av 
hyggesbränningarna som har ganska höga arbetskostnader och är krävande att ut-
föra. 

Det lönar sig att i första hand utföra restaureringsbränning och hyggesbränning på 
hela slutavverkningsytor, istället för att bränna grupper av naturvårdsträd. Då man 
hyggesbränner slutavverkningsytor skapar man mycket mer bränd mark och bränd 
ved, eftersom hyggesrester och stubbar brinner vid sidan naturvårdsträden. Hygges-
bränningsytorna ska helst vara åtminstone av storleksklassen 1–10 ha. 

Skogsvårdsbränningar på stora avverkningsytor skapar större rök- och värmesignaler 
vilket eventuellt lockar till sig insektsarter från större områden. Bränningarna bör ut-
föras under de brandkrävande insekternas flygtid, det vill säga helst på försommaren, 
inte för tidigt på våren och inte på sensommaren-hösten. Det har hänt att man har 
bränt grupper av naturvårdstäd tidigt på våren, eller på hösten för att minska behovet 
av efterövervakning. Bränningar som utförs vid dessa tidpunkter har obetydlga ekolo-
giska effekter eftersom brandintensiteten är svag, och de insekter som gynnas av brand 
inte flyger den tiden på året. 

Det finns inga publicerade forskningsrön om den ekologiska effekten av att bränna 
grupper av naturvårdsträd, och många experter ställer sig tvivlande till att metoden har 
någon inverkan. De huvudsakliga orsakerna till att det har blivit vanligare att bränna 
naturvårdsträd är de lägre kostnaderna, och att det är enklare att utföra och kräver 
mindre arbetskraft. 

En regional planering i att handleda vid val av plats och tid för hyggesbränningen kun-
de vara ett bra sätt att öka den ekologiska effekten. Att bränna figurer som ligger intill 
varandra, skulle på lång sikt förbättra möjligheterna för de arter som är beroende av 
skogsbrand att överleva och kolonisera nya brandytor. 
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Detta förutsätter en noggrann planering av kontinuerliga brandområden för många 
år framåt. Det skulle vara lättare att uppnå också det här målet om olika aktörer sam-
arbetade vid planering och utförande av hyggesbränningar och restaureringsbrän-
ningar. 
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