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Abstract

80% of all forest in Sweden is considered to be in active use and since the mid
20th century, clear-cutting is the dominating forestry management method. The
implication of clear-cutting is that large areas (up to 200 hectare) are being
harvested at once and leaving bare ground as a result. The purpose of this
master’s thesis was to compile the current knowledge about the effect of clearcutting on biodiversity and more specifically the species groups vascular plants,
cryptogams, beetles and birds. The thesis was performed as a qualitative literature
review and the result shows that clear-cutting can affect the biodiversity in both
positive and negative ways, depending on what species or species group being
focused on. Species holding a limited ability to disperse is negatively affected by
a clear-cut, e.g. the orchid fairy slipper (Calypso bulbosa), tree lungwort (Lobaria
pulmonaria) and the lucanid beetle Ceruchus chrysomelinus. On the other hand,
species thriving in sunny environments and not being sensitive to disturbances is
positively affected by a clear-cut, e.g. wavy hair grass (Deschampsia flexuosa),
raspberry (Rubus idaeus) and meadow pipit (Anthus pratensis). Many species are
dependent on forests with long continuity and high amounts of dead wood. Those
structures are often found in natural forests and not in the managed monocultures.
Therefore, it is of great importance to protect and retain the remaining natural
forests. Leaving retention trees and high stumps on clear-cuts is one way of
reducing the negative effects of clear-cutting and it could create suitable habitats
for many species. However, this practice is relatively new in Sweden and more
long term studies are needed to evaluate whether the practice is enough to
maintain the biodiversity alongside forestry dominated by clear-cutting.

Keywords: Clear-cutting, clear-cut, forestry, biodiversity, ecosystem services,
forestry legislation
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1 Inledning

Ca 70% av Sveriges yta består av skog och skogen är en stor och viktig del i
Sveriges utveckling och samhällsekonomi (SCB, 2011 a). Hur vi sköter vårt
skogskapital kan komma att spela en stor roll i framtiden, både för ekonomin,
klimatet och människors välbefinnande i form av t.ex. rekreationsvärde (Grahn,
2012; SkogsSverige, 2018). År 2014 gav den svenska skogsnäringen (skogsbruket
och skogsindustrin) direkt sysselsättning till omkring 60 000 personer
(SkogsSverige, 2018) och år 2012 var endast USA och Kanada större exportörer
än Sverige när det gäller massa, papper och sågade trävaror (SkogsSverige, 2018).
Skogsexporten står för ca 10% av Sveriges totala export (Sylwan, 2011). Att
Sverige spelar en stor roll på den globala skogsmarknaden är tydligt. För att
skogens betydelse ska kvarstå i det långa loppet krävs att Sverige förvaltar sitt
skogskapital på ett hållbart sätt. Förutom produktion har skogen andra viktiga
funktioner i form av t.ex. rekreation, jakt, fiske och även betesmark i liten
utsträckning (SCB, 2013).
80% av all skog i Sverige räknas som produktionsskog (SCB, 2013). Hur
stor andel av den svenska skogen som är skyddad beror däremot lite på hur man
räknar. Enligt SCB (2017) har ca 8%, ca 1,8 miljoner hektar (ha), av skogsmarken
ett formellt skydd, dvs områden är skyddade i form av t.ex. naturreservat eller
nationalparker. Flera naturreservat, främst äldre, har dock inte föreskrifter som
förbjuder avverkning eftersom det vid reservatets bildande inte ansågs nödvändigt
med föreskrifter som begränsade markanvändningen (SCB, 2011 b).
Skogsindustrierna (2018 a) menar istället att ca 25% av den svenska skogsmarken
är undantagen från aktivt skogsbruk. Förutom de formella skydden räknas då även
frivilliga avsättningar (bl.a. genom certifieringar) och improduktiv skogsmark
(s.k. skogliga impediment) in.
Sedan mitten av 1900-talet är trakthyggesbruk den dominerande
skötselmetoden i Sverige och det innebär att stora arealer (upp till 200 ha)
avverkas på en gång med kalhyggen som resultat (Naturskyddsföreningen, 2018
a; Skogshistoriska Sällskapet, 2018). Syftet är att skapa stora likåldriga bestånd,
s.k. trakt (Miljömålsberedningen, 2012). En följd av trakthyggesbruket blir stora
återplanteringar med en och samma trädart och vi får s.k. monokulturer. I Sverige
består dessa monokulturer oftast av gran eller tall då det är mest lönsamt ur
ekonomisk aspekt. Beroende på hur skogen såg ut innan avverkningen kan detta
få olika stor påverkan på biologisk mångfald och flera ekosystemtjänster. Om
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skogen brukats rationellt och varit en monokultur redan innan blir påverkan inte
så stor. Om det istället var en tidigare obrukad blandskog kan påverkan bli
mycket stor (Gustafsson et al., 2012; Naturvårdsverket, 2017 a). Just
sammansättningen av olika trädarter har visat sig vara viktig och t.ex. är andelen
lövträd en viktig faktor för bevarandet av den biologiska mångfalden i den
boreala zonen (Johansson et al. 2013).
När det gäller t.ex. biologisk mångfald kan det moderna skogsbruket med
dess kalhyggen ge både negativa och positiva effekter. Störningskänsliga arter
och arter som kräver lång kontinuitet i skogen, som t.ex. svamparna bombmurkla
(Sarcosoma globosum) och kötticka (Leptoporus mollis), kan missgynnas medan
störningståliga (eller t.o.m. störningsberoende) arter, som hallon (Rubus idaeus)
och mjölkört (Epilobium angustifolium), kan gynnas under hyggesfasen (Kulmala
et al., 2009; Mossberg och Stenberg, 2010; Nitare, 2010; Artdatabanken, 2018 a).
År 2016 slutavverkades ca 200 000 ha vilket motsvarade drygt 93 miljoner
skogskubikmeter (m3sk; se definition i avsnitt 2.1). År 1950 var den siffran
knappt 43 miljoner m3sk, se Figur 1 (Skogsstyrelsen, 2017 a).

Figur 1. Slutavverkning vad gäller volym och areal i Sverige under perioden
1950-2016 (areal endast 1982-2015). Volymen är angiven i
”Bruttoavverkning” vilket innebär alla fällda trädstammar, även de som
lämnas kvar i skogen. Data från Skogsstyrelsen (2017 a) och
Riksskogstaxeringen (2016).
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Det behövs mer kunskap för hur dessa kalhyggen och vårt trakthyggesbruk
påverkar miljön och habitat i skogen. Dagens lagstiftning säger att produktion och
miljöhänsyn ska väga lika tungt men det råder fortfarande mycket osäkerhet kring
begreppet miljöhänsyn i skogsbruket och vad som egentligen är en tillräcklig
miljöhänsyn för att skydda t.ex. biologisk mångfald (Miljömålsberedningen,
2012). Jag hoppas med detta arbete kunna samla kunskapsläget kring
miljöeffekter från trakthyggesbruket och min förhoppning i längden är att en
högre kunskapsnivå och medvetenhet kring ämnet ska etableras i samhället i stort.

1.1 Syfte och frågeställningar
Detta examensarbete syftar till att undersöka och sammanställa kunskapsläget
kring det svenska trakthyggesbrukets påverkan på biologisk mångfald och mer
specifikt artgrupperna kärlväxter, kryptogamer, skalbaggar och skogsfåglar. Då
trakthyggesbruket kan ses som en cyklisk metod, där slutavverkning är både
början och slutet på ett skogsbestånd (Figur 2), är det effekter av hela cykeln som
studeras. Ett varv i trakthyggesbrukets livscykel (en skogsgeneration) varierar
mellan 45-100 år, beroende på trädart och var i Sverige beståndet växer
(Skogskunskap, 2017). Syftet är även att mer kortfattat beskriva de generella
effekter som skogsbruk kan ha på några av de ekosystemtjänster som skogen
bidrar med. Följande frågeställningar ligger till grund för det här arbetet:





Hur påverkas den biologiska mångfalden när obrukad skog övergår till
trakthyggesbruk?
Vilka arter eller grupper av arter är extra känsliga för kalavverkning?
Vilka arter förlorar vi vid trakthyggesbruk? Vilka arter lyckas ta sig
tillbaka om de försvunnit efter en avverkning?
Hur påverkar trakthyggesbruket de ekosystemtjänster som skogen bidrar
med? De ekosystemtjänster som tas upp i det här arbetet är:
 Vattenreglering
 Kolbalans och klimatreglering
 Fixering av tungmetaller
 Näringskretslopp
 Virkesproduktion
 Välbefinnande och rekreationsvärde
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Slutavverkning

Beståndsanläggning
(plantering eller naturlig
föryngring)

Gallring

Ungskogsröjning

Figur 2. Trakthyggesbruket som en cyklisk process där åtgärderna
slutavverkning, beståndsanläggning, ungskogsröjning och gallring
ingår (Modifierad utifrån Miljömålsberedningen (2012)).
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2 Bakgrund

2.1 Definitioner




Alternativa metoder
 Blädning - Skogen “blädas” kontinuerligt vilket innebär en form av
gallring, på så sätt innehåller skogen alltid träd av olika storlekar och
ålder. Stamvisblädning (avverkning i alla diameterklasser) och
volymblädning (avverkning av de största träden) är två varianter av
blädningsskogsbruk (Miljömålsberedningen, 2012).
 Dimensionshuggning/dimensionsavverkning - De grövre träden
huggs medan mindre och klenare träd får stå kvar
(Miljömålsberedningen, 2012).
 Hyggesfritt skogsbruk - Används som ett samlingsnamn för de
alternativa metoderna till trakthyggesbruk och innebär att marken är
kontinuerligt trädbevuxen (Skogsstyrelsen, 2010;
Miljömålsberedningen, 2012).
 Kontinuitetsskogsbruk - Se hyggesfritt skogsbruk
(Miljömålsberedningen, 2012).
 Plockhuggning - Kan ses som en form av blädning och innebär att
enstaka träd avverkas, oftast de största träden (Miljömålsberedningen,
2012; Metsä Forest, 2018).
 Skärmskogsbruk - Det gamla beståndet avverkas succesivt i flera steg
och en ny trädgeneration får etablera sig innan man helt tar bort den
gamla. Det gamla beståndet fungerar som en “skärm” som både ska
bidra till naturlig föryngring samt att skydda de nya plantorna (Hånell
och Holgén, 1997; Ålands Skogsindustrier, 2018).
Ekosystemtjänster - Ekosystemtjänster är de nyttor som vi människor får
ut av naturen. Det kan t.ex. vara pollinerande insekter, vattenrening,
naturupplevelser, matproduktion och klimatreglering. Ekosystemtjänster
kan delas in i 4 kategorier (Naturvårdsverket, 2018 a):
 Reglerande: T.ex. pollinering, luftrening och klimatreglering
 Stödjande: T.ex. fotosyntes, jordbildning och biogeokemiska
kretslopp.
 Försörjande: T.ex. dricksvatten, bioenergi och virke
 Kulturella: T.ex. friluftsliv, hälsa och turism.
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Impediment - Mark där skogsproduktion är olämplig, t.ex. fjäll,
berghällar och mossar. Virkesproduktionen understiger 1 m3sk per ha och
år (Skogen, 2018 a).
Kalhuggning eller kalavverkning. Det mogna trädbeståndet avlägsnas helt
eller med undantag för fröträd (Skogen, 2018 b).
Kontinuitetsskog - Skog som varit trädbevuxen kontinuerligt sedan 1700talet (Dahlberg, 2011). Under lång tid har det därmed funnits
skogsmiljöer och substrat som är värdefulla naturvärden
(Naturvårdsverket, 2017 a).
Kulturskog - Skog som är påverkad av människan och som har
uppkommit genom skogsodling (SkogsSverige, 2001).
m3sk - skogskubikmeter vilket beräknas som trädets stamvolym inklusive
topp och bark ovanför stubbskäret (SkogsSverige, 2018 b).
Naturskog - Skog som under lång tid har fått utvecklas utan mänsklig
påverkan (SkogsSverige, 2001; Naturskyddsföreningen, 2018 a)
Nyckelbiotop - Ett skogsområde där struktur, artinnehåll, historia och den
fysiska miljön har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Det
är troligt att hitta rödlistade arter där (Norén et al., 2014).
Trakthyggesbruk eller kalhyggesbruk - Den traditionella
brukningsmetoden i Sverige där målet är att skapa enhetliga bestånd,
detta genom kalhuggning av större områden och därefter återplantering
med oftast bara en trädart. I Sverige är det oftast gran eller tall som
återplanteras eftersom det är mest lönsamt rent ekonomiskt
(Skogsstyrelsen, 2017 b; Skogshistoriska Sällskapet, 2018).
Slutavverkning eller föryngringsavverkning - I princip alla befintliga träd
på en yta avverkas. Kalhuggning (se ovan) är en form av slutavverkning
(Skogen, 2018 c).
Urskog - Skog som aldrig har påverkats av människan (SkogsSverige,
2001).
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2.2 Skogen och skogsbrukets historia i Sverige – från
år 1900 och fram till idag
Den största delen av Sverige tillhör det boreala barrskogsbältet, även kallat taigan.
Det är bara den allra sydligaste delen (Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän och
Öland) som i stället tillhör den nemorala regionen, också kallat södra
lövskogsregionen (Appelqvist, 2005; Niklasson och Nilsson, 2005).
Trakthyggesbruk har inte alltid varit den dominerande skogsbruksmetoden i
Sverige. I början av 1900-talet dominerade istället dimensionshuggning, vilket
innebär att de grövre träden höggs medan mindre och klenare träd fick så kvar.
Detta för att sågverken inte kunde göra så mycket vettigt av småträden. Någon
återplantering genomfördes inte utan skogsbestånden lämnades som de var och
man förlitade sig på naturlig föryngring.
I takt med att pappers- och massaindustrin blev allt större under 1900-talet
blev också de små träden intressanta och trakthyggesbruket växte fram som en allt
mer använd metod (Miljömålsberedningen, 2012). Dessutom infördes lagkrav på
att återbeskoga avverkade områden (antingen via plantering eller via naturlig
föryngring) när den första nationella skogsvårdslagen antogs 1903
(Jordbruksverket, 2013), detta med syfte att trygga den framtida tillgången på
virke (Prop. 2013/14:141).
Sveriges skogspolitik har i mångt och mycket gynnat den industriella
verksamheten genom årens lopp och i början av 1980-talet lagstiftade till och med
riksdagen om en avverkningsskyldighet (Miljömålsberedningen, 2012). Sedan
skogsvårdslagen infördes 1903 har den röda tråden i Sveriges skogsvårdspolitik
varit återplanteringsplikten, för att värna om framtida virkestillgång och skogens
viktiga betydelse för Sveriges ekonomi (Prop. 2013/14:141). Miljöhänsyn inom
skogsbruket har sakta vuxit fram under senare delen av 1900-talet och det var
under 1970-talet som miljömedvetenheten tågade in i samhället på ”riktigt”.
Sedan dess har det varit ett hett debatterat ämne (Antonsson och Jansson, 2011;
Skogshistoriska Sällskapet, 2018).
Sedan början av 1900-talet har ökad kunskap och mekanisering samt
effektivare skötselmetoder bidragit till att färre arbetstimmar går åt för att
producera allt mer skogsprodukter (Erlandsson, 2011). Industrialiseringen och
den explosionsartade teknikutvecklingen under 1900-talet gjorde att många
svenskar blev överflödiga på landsbygden. Småskaligt gick till storskaligt med
maskiners hjälp och många tvingades lämna landsbygden för att söka jobb i
staden istället (Antonsson och Jansson, 2011; Sylwan, 2011). Nedan följer en
beskrivning över skogsbrukets utveckling per decennium under senare halvan av
1900-talet.
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2.2.1

1950-talet

Efter andra världskriget växte Sveriges ekonomi och tillväxten ökade, p.g.a. att
Sverige hade klarat sig från stora krigshändelser och hade t.ex. fortfarande en
intakt infrastruktur. Miljonprogrammet tog fart och landsbygden avfolkades
(Antonsson och Jansson, 2011). Utvecklingen av infrastrukturen under andra
halvan av 1900-talet har påverkat skogsindustrin bl.a. genom att sågverk inte
längre behövde vara lokaliserade vid Östersjökusten (och vara beroende av
sjötrafik och flottning), nu blev lastbilar och vägtransport viktigare (Antonsson
och Jansson, 2011).
Dimensionshuggning och andra hyggesfria metoder resulterade i låga
virkesförråd och dålig tillväxt i vissa av de skogsbestånd som lämnades kvar
(naturlig föryngring fungerar mer eller mindre bra på olika marker och
återplantering ansågs vara för dyrt). Detta ledde till dåligt rykte av hyggesfritt
skogsbruk som helhet och banade väg för trakthyggesbruket som sedan denna
tidsperiod har varit helt dominerande i Sverige (Skogsstyrelsen, 2010; Josefsson
och Östlund, 2011).

2.2.2

1960-talet

Sumpskogar dikades och skogsgödsling blev vanligt, allt för att öka skogens
produktion och virkesförråd som dalat under första halvan av 1900-talet p.g.a.
utebliven återplantering. En utbyggnad av skogsvägnätet gjorde dessutom att mer
avlägsna och tidigare obrukade skogsområden kunde tas i anspråk (Josefsson och
Östlund, 2011).
Hos både privatpersoner och miljöorganisationer började sakta ett
ifrågasättande kring de metoder som användes inom skogsbruket att växa fram
under 60-talet. Kritiken handlade både om kemiska bekämpningsmedel och om
kalhyggenas ofta stora storlek som “förfulade” landskapet i rask takt. Kritiken
ledde i slutet på 1960-talet till mycket protester mot det svenska skogsbruket och
dess brist på miljöhänsyn (Skogshistoriska Sällskapet, 2018).

2.2.3

1970-talet

Under 1970-talet var urbaniseringen extra påtaglig och det fanns statliga anslag
att söka för att plantera skog på de övergivna jordbruksmarkerna på landsbygden,
det s.k. “Statens Skogsförbättringsanslag”. Vid den här tiden gick det även att
söka bidrag för skogsdikning för att göra skogsmark mer produktiv (Antonsson
och Larsson, 2011). Bägge dessa statliga styrmedel hade som mål att öka
produktion och någon miljöhänsyn eller några miljömål fanns ännu inte på
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agendan. Dessa styrmedel är exempel på faktorer som har bidragit till den
monokultur vi ser inom skogsbruket idag. Först i regeringens budgetförslag till
1974/75 gick det att läsa att det fanns stora behov inom miljövårdsområdet
(Antonsson och Larsson, 2011).

2.2.4

1980-talet

Till 1980-års budget ansåg Naturvårdsverket att ett nytt anslag gällande
“Faunavård” skulle inrättas, ett anslag som skulle hjälpa till att vårda
utrotningshotade djur. Jordbruksdepartementet var av en annan åsikt och anslaget
godkändes inte (Antonsson och Larsson, 2011).
I Skogsvårdslagen (1979:429) (SVL) som trädde i kraft 1980 återfanns de så
kallade “5:3-skogarna” (nämns i paragraf 5 punkt 3, därav namnet) som avsåg
skogar med låg produktiv förmåga. Det kunde t.ex. vara dimensionsavverkad
barrskog eller lövbestånd på gamla betesmarker (Skogen, 2018 d) och enligt lagen
skulle ny skog anläggas på dessa “skräpområden” för att öka produktiviteten.
Naturvårdsverket hade en annan syn på 5:3-skogarna och menade att det ur
naturvårdssynpunkt var betydelsefullt att vårda och restaurera gamla betesmarker
(Antonsson och Larsson, 2011) eftersom den naturtypen ofta hyser stora
biologiska värden (Lindborg et al., 2006). Andelen lövträd i Sverige nådde sin
botten-notering under årtiondet (Skogshistoriska Sällskapet, 2018).
Under andra halva av 80-talet anpassades statliga bidrag till att mer främja
naturvårdens intressen jämfört med produktion i 5:3-skogarna, samt att anslag till
vård av naturreservat ökade (Antonsson och Larsson, 2011). I slutet av 80-talet
var första gången som skogsbrukets hot mot den biologiska mångfalden kom upp
till debatt och sedan dess har frågan bara vuxit (Skogshistoriska Sällskapet, 2018).

2.2.5

1990-talet

Miljöfrågan hade hög prioritet hos regeringen och SVL ändrades 1993 och dessa
ändringar är gällande än idag. Det var dock bara en ändring och inte en helt ny
lag, därav heter lagen fortfarande 1979:429. Största ändringen jämfört med 1979
års lag var att produktionsmål och miljömål skulle vara jämställda (Prop.
2013/14:141). Ändringarna syftade också till att få ett mer varierat skogsbruk,
inklusive variation i skötselmetoder och därmed inte bara tillämpa det
dominerande trakthyggesbruket (Skogsstyrelsen, 2010). Förutom ändringarna
kompletterades SVL med Skogsvårdsförordningen (1993:1096).
År 1998 hade i stort sett alla svenska skogsbolag anslutit sig till det relativt
nyinrättade skogscertifieringssystemet FCS som syftade till att beakta både
biologisk mångfald, sociala rättigheter och ekonomi vid brukande av skog
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(Skogshistoriska Sällskapet, 2018). Dessa frivilliga åtaganden och avsättningar
fick ganska snabbt en större betydelse än SVL när det gällde praktiskt
naturvårdsarbete eftersom lagen saknade tydlighet i många frågor (Josefsson och
Östlund, 2011).
De 15 nationella miljökvalitetsmålen (härefter miljömålen) antogs av
riksdagen 1999 (det 16:e antogs 2005) med syfte att fungera som långsiktiga
målbilder för det nationella miljöarbetet. Miljömålen tillsammans med
generationsmålet har sedan dess utgjort grunden för Sveriges miljöpolitik
(Naturvårdsverket, 2017 b).

2.2.6

2000-talet

I Skogsvårdsorganisationens Utvärdering av Skogspolitikens effekter (SUS) 2001
samt i en regeringsskrivelse 2003 konstaterades det att alternativa
skogsbruksmetoder inte ökat samt att behovet att hitta alternativ till
trakthyggesbruket fortfarande var betydande (Skogsstyrelsen, 2010). År 2008
gjordes en översyn av SVL och regeringens bedömning var att skogspolitiken
generellt sett fungerade bra men att det behövdes mer hänsyn till framtida
klimatförändringar. Regeringen betonade även att skogen skulle ses som förnybar
resurs (Prop. 2013/14:141).
Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen konstaterade efter sina
inventeringar att strukturer som gynnar den biologiska mångfalden som t.ex. död
ved och gamla träd hade ökat. Huruvida det var en tillräcklig ökning eller inte var
för tidigt att säga då det kan ta många årtionden innan naturvärden är återskapade,
om de ens går att återskapa (Skogshistoriska Sällskapet, 2018).

2.2.7

2010-talet

Idag består ca 70% av Sveriges yta av skog och det är arealmässigt EU´s största
skogsland (SCB, 2013). Den nyckelbiotopsinventering som pågått i Sverige sedan
90-talet pausades i norra Sverige under 2017 vilket ledde till stor debatt.
Skogsstyrelsen som låg bakom beslutet menade att det berodde på att
inventeringarna i många fall hade varit allt för subjektiva och att inventerarnas
personliga uppfattningar hade spelat för stor roll (Norén et al., 2014; Wester och
Engström, 2016). Att ett område klassas som nyckelbiotop är i sig inget formellt
skydd mot avverkning men i praktiken innebär det oftast ett avverkningsstopp
(inte tillåtet att avverka enligt FCS-certifieringen). Flera miljöorganisationer, där
ibland Naturskyddsföreningen (2017) menade att det nu fanns en risk att områden
med värdefull och skyddsvärd skog skulle avverkas och därmed gå miste om
naturvärden. Enligt Wester och Engström (2016) har det sedan 2003 avverkats ca
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200 ha registrerade nyckelbiotoper per år men det är troligt att mörkertalet är stort
(Norén et al., 2014). Totalt sett är ca 2% av Sveriges produktionsskog klassad
som nyckelbiotop (Wester och Engström, 2016 b).

2.2.8

Sammanfattning

Redan i början på 1900-talet var stora delar av södra och mellersta Sveriges
skogar “sönderhuggna” och få stora ur- och naturskogar fanns kvar (Sylwan,
2011). Skogen hade till stor del blivit kulturskog, men dock en kulturskog med
många funktioner som t.ex. bränsle, byggmaterial, skogsbete och fäboddrift
(Antonsson och Jansson, 2011; Sylwan, 2011). Under 1900-talet har många av
dessa funktioner försvunnit och skogen har anpassats efter skogsindustriernas,
ofta likformade, behov. Denna förvandling har bl.a. orsakat förlorade naturvärden
och förlust av biologisk mångfald (Sylwan, 2011).
De senaste 100 åren har arealen skogsmark ökat med ca 2%, vilket
motsvarar ca 700 tusen ha. Ökningen beror bl.a. på skogsplantering på nedlagd
åkermark och på mossar och torvmarker efter genomförd dränering. Under
samma tidsperiod uppskattas virkesförrådet har ökat med 83%, från 1700 m3sk till
3100 m3sk (SCB, 2013).
Skogarnas sammansättning ändrades under 1900-talet i takt med att
avverkningarna blev allt storskaligare och återplantering skedde med en art, i de
flesta fall med gran eller tall i monokulturer. Antonsson och Jansson (2011)
menar att skogen aldrig har förändrats så mycket som under det senaste
århundradet. Virkesmängd, skogsareal och tillväxt har ökat, i mångt och mycket
på bekostnad av areal åkermark. Samtidigt har ekologiska och kulturhistoriska
värden minskat under samma tidsperiod. Mycket av det sammanhängande
skogslandskap som tidigare funnits i Sverige har förändrats till ett fragmenterat
landskap med homogena skogar (Josefsson och Östlund, 2011).
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2.3 Lagstiftning och miljömålen
Skogen har länge varit en viktig del i Sveriges ekonomi och redan 1647 fick
Sverige sin första skogslag med syftet att säkra tillgången på kol och tjära. I
Sverige finns lagstiftning kring hur skogen ska skötas för att hållbart bevara både
produktion och ekologiska värden. SVL 1 § säger:
“Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så
att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska
mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna
intressen.”
Ett sätt lagen arbetar mot detta mål är att en skogsägare idag är skyldig att anmäla
en avverkning senast 6 veckor i förväg till Skogsstyrelsen, detta för att
myndigheten ska ges tid att kontrollera om det finns något inom det planerade
avverkningsområdet som behöver skyddas samt att skogsvårdslagstiftningen följs.
Gäller det avverkning i fjällnära skog eller ädellövskog krävs dessutom ett
tillstånd för att över huvud taget få avverka (Skogsstyrelsen, 2017 c). Parallellt
med SVL gäller även hänsynsreglerna i Miljöbalkens (1998:808) (MB) andra
kapitel, regler som alla verksamhetsutövare måste följa när åtgärder kan medföra
skada eller olägenhet för miljön (Skogsstyrelsen, 2017 d).
Naturvårdsarbetet som ska säkerställa miljöhänsynen formuleras bl.a. genom
miljömålet Levande skogar, FN´s konvention om biologisk mångfald (Convention
on Biodiversity, CBD) och EU´s två direktiv inom området (Fågeldirektivet samt
Art- och Habitatdirektivet) (Antonsson och Jansson, 2011). Just miljömålen, där
Levande skogar är ett av Sveriges 16 mål, utgör grunden i Sveriges nationella
miljöarbete och miljöpolitik (Figur 3). Sedan de 16 miljömålen beslutades av
riksdagen 1999 görs varje år en uppföljning för att bedöma om dagens styrmedel
är tillräckliga för att nå målen (Naturvårdsverket, 2017 b). Skogsstyrelsen är den
myndighet som ansvarar för målet Levande skogar (Miljömål, 2016) och målet
syftar till att skydda både produktion, biologisk mångfald, kulturvärden och
sociala värden (Naturvårdsverket, 2017 a). De exakta preciseringarna av Levande
skogar presenteras i Bilaga I.
Även flera andra miljömål är aktuella när det gäller naturhänsyn i skogen,
t.ex. Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och
vattendrag, Myllrande våtmarker, Bara naturlig försurning och Ingen
övergödning. Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv handlar bl.a. om att bevara
biologisk mångfald och ett av etappmålen är att betydelsen av biologisk mångfald
och värdet av ekosystemtjänster senast i år (2018) ska integreras i beslut och
ställningstaganden, samt att begreppen ska vara allmänt kända i samhället
(Miljömål, 2018 a).
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Figur 3. Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Illustratör: Tobias
Flygar (Miljömål, 2017 a).

2.3.1

Certifieringar inom skogsbruket

Att certifiera sin skog är ett frivilligt åtagande från
skogsägaren och certifieringsreglerna syftar till att
bruka skogen på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Reglerna handlar både om hur skogsbruket ska
bedrivas, vilken miljöhänsyn som ska tas och vilka
arbetsvillkor som gäller för de anställda.
Certifieringarna kan ses som frivilliga insatser att
göra mer än vad lagen kräver. I Sverige finns idag
två olika certifieringssystem; FSC (Forest
Stewardship Council) och PEFC (Programme for Figur 4. Logotyperna för de två
the Endorsement of Forest Certification) (Figur 4). certifieringssystemen ( © FSC och PEFC).
Det finns många likheter mellan systemen och
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många skogsägare är idag dubbelcertifierade (Niklasson och Nilsson, 2005;
Skogsstyrelsen, 2017 e).
FSC har idag fler skogsbolag än privata skogsägare knutna till sig medan
PEFC är vanligare hos privata skogsägare (Skogshistoriska Sällskapet, 2018). Ca
12 miljoner ha skogsmark är idag FSC-certfierade, för PEFC är den siffran 16
miljoner ha (FSC, 2018; PEFC, 2018). Flera skogsbestånd är dock inräknade hos
bägge systemen och totalt sett är drygt hälften av Sveriges skogsmark certifierad.
Bägge certifieringarna innebär regler och restriktioner gällande bl.a. avverkning
av nyckelbiotoper, avsättningar av produktiv skogsmark, andel lövträd i
skogsbestånden och kvarlämnade av naturvärdesträd och högstubbar. Några av
certifieringarnas regler gällande miljöhänsyn presenteras i Tabell 1.

Tabell 1. Regler gällande miljöhänsyn för de två certifieringssystemen FSC och PEFC (FSC, 2010; PEFC,
2010; 2017).

FSC

PEFC

Lämna hänsynsträd/ha

10

10

Skapa högstubbar/ha

3

3

5%

5%

10% (5% i Norrland)

5%

Avsättning av produktiv
skogsmark för framtida
naturvärden
Andel lövträd

Övrigt

- Spara alla nyckelbiotoper
- Särskild hänsyn till hotade arter
- Bevara kantzoner
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- Spara alla nyckelbiotoper (så länge
de inte överstiger ovan nämnda 5%,
om så är fallet ska staten ersätta
överstigande andel)
- Särskild hänsyn till hotade arter

3 Metod

Det här examensarbetet genomfördes i form av en traditionell kvalitativ
litteraturstudie med syfte att granska och sammanställa information och forskning
kring det svenska trakthyggesbrukets påverkan på biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Traditionell litteratursökningen kommer härefter att benämnas
enbart litteratursökning.
Eftersom syftet med arbetet var att sammanställa kunskapsläget kring ett
specifikt ämne var litteratursökning en lämplig metod. För att få vägledning och
tips i processen användes boken Doing Your Literature Review - Traditional and
Systematic Techniques av Jesson et al. (2011) som underlag. Scopus var den
databas som främst användes till litteratursökningen vad gäller vetenskapliga
artiklar. För sökning av böcker var det främst onlinebaserade bibliotekskatalogen
LUB Search som användes och för att hitta myndighetsrapporter användes
googles sökmotor.
Urvalsmaterialet utgörs främst av primära källor i form av vetenskapliga
artiklar men även böcker, myndighetsrapporter, tidningar och hemsidor är
inkluderade. Även personlig mailkontakt har bidragit i informationsinsamlingen
och följande personer har kontaktats:
 Joakim Hjälten, professor vid Institutionen för vilt, fisk och miljö,
Sveriges lantbruksuniversitet
 Anders Dahlberg, professor vid Institutionen för skoglig mykologi och
växtpatologi, Sveriges lantbruksuniversitet
 Dafne Ram, doktorand vid Biologiska institutionen, Lunds universitet
 Fredrik Haas, forskare vid Biologiska institutionen, Lunds universitet

3.1 Sökstrategi
Nedan presenteras den sökprofil med tillhörande inklusionskriterier som användes
vid litteratursökningen. I Tabell 2 presenteras sökstrategin som legat till grund för
det här arbetet. En och samma artiklar kunde dyka upp vid flera av sökningarna
och därför är siffrorna i tabellen något missvisande.
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Sökprofil:
 Artiklar publicerade från 2000 och framåt har prioriterats.
 Svenska studier eller studier gjorda i svenska förhållanden (m.a.p.
klimatologi)
 Språk: Svenska och engelska
Tabell 2. Sökstrategi för vetenskapliga artiklar i Scopus.
Scopus
Sökning på: Titel - Abstract - Keywords
Datum

Sökord

Antal träffar

Lästa abstracts

Urval

2018-01-23

clear cut environment

570

10

6

2018-01-26

Grahn P (Sök ning på: Författare )

20

3

0

2018-02-13

forest clear cut biodiversity

312

17

8

2018-02-16

retention forest boreal

383

13

7

2018-02-27

clear cut vascular plants

38

3

1

2018-02-28

clear cut cryptogams

1

1

0

2018-02-28

clear cut fungi

189

4

2

2018-02-28

clear cut mosses

73

4

0

2018-02-28

clear cut lichens

58

3

1

2018-03-04

clear cut beetle

163

7

4

2018-04-11

clear cut birds

128

6

3

2018-04-02

clear cut nutrient leakage

3

1

1

2018-04-04

clear cut ecosystem services

43

3

0

2018-05-10

clear cut water retention

44

3

2

Med hjälp av den s.k. snöbollsmetoden, vilket innebär att en referens ger tips på
fler referenser tack vare sin referenslista, kunde många värdefulla artiklar hittas.
Detta gäller främst för sökningarna i Scopus. Sökstrategin ovan kan därmed ses
som en grundstomme för hur litteraturen samlades in och det slutgiltiga antalet
använda artiklar stämmer därför inte överrens med antalet artiklar i Tabell 2. I
flera fall bidrog google-sökningar till att namn på forskare inom ett visst område
uppmärksammades och därefter kunde sökningar av vetenskapliga artiklar skrivna
av den forskaren göras.
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3.2 Urvalsprocessen
Litteratursökningen med ovan nämnda sökstrategi gav i de flesta fall fler träffar
än vad som bedömdes rimligt att hinna med inom satta tidsramar. För att nå ett
rimligt urval av artiklar användes en manuell sållningsprocess i tre steg. Om
första steget var relevant, överensstämde med arbetets syfte och föll inom
definierade avgränsningar (se avsnitt 3.4) gick processen vidare till nästa steg.
Där alla tre steg var relevanta inkluderades artikeln i urvalet.
Sållningsprocess:
1. Läsa rubrik
2. Läsa sammanfattning/abstract
3. Läsa hela artikeln

3.3 Analys
Litteraturen/informationen granskades och analyserades kontinuerligt under
arbetets gång. Detta bidrog också till att hitta fler artiklar och övriga referenser
samt att identifiera fler sökord (t.ex. retention forest) i takt med att arbetet
fortskred. Resultaten som presenteras har ett naturvetenskapligt och ekologiskt
fokus och kan inte ses som tvärvetenskapliga, detta eftersom resultaten
sammanställts från litteratur och forskning inom dessa specifika områden.

3.4 Avgränsningar
Inom det här arbetet definierades “miljöeffekter av trakthyggesbruket” som
miljöeffekterna som uppstår till följd av själva kalavverkningen men som kan
uppträda under hela skogsgenerationens tid (45-100 år), se Figur 2.
Trakthyggesbruket innefattar även fler aspekter än de som illustreras i Figur 2,
men t.ex. har miljöeffekterna av virkestransporter inte inkluderats i arbetet.
De vetenskapliga artiklar som användes är från år 2000 och framåt, detta för
att dels kunna begränsa urvalet och dels för att miljöhänsyn inom skogsbruket är
ett forskningsområde som vuxit fram under senare delen av 1900-talet (Rosenvald
och Lõhmus, 2008; Miljömålsberedningen, 2012). Till en början användes ett
bredare perspektiv på litteratursökningen och frågeställningarna, detta för att få en
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mer generell och övergripande bild av miljöeffekter orsakade av
trakthyggesbruket. I ett andra steg avgränsades arbetet till att fokusera på
biologisk mångfald och de specifika artgrupperna kärlväxter, kryptogamer,
skalbaggar och skogsfåglar. Litteratursökningen blev då smalare och mer specifik
för att hitta mer detaljerad information om just trakthyggesbrukets påverkan på
dessa artgrupper.
Det geografiska området som studerades i det här arbetet var Sverige och
miljöeffekterna av det svenska trakthyggesbruket. Vidare gjordes en avgränsning
att endast inkludera barrskog, detta eftersom Sveriges skogsbestånd till ca 80%
består av gran och tall (SCB, 2013). Trots skillnader i Sverige vad gäller t.ex.
klimat behandlades Sverige främst som helhet.
Tidsramen som har använts för att presentera och analysera informationen
sträcker sig från mitten av 1900-talet och fram till idag. Trakthyggesbruket gjorde
sitt stora intåg i Sverige i på 1950-talet och har sedan dess varit den dominerande
skogsbruksmetoden. Ekonomi spelar en stor och viktig roll inom det svenska
skogsbruket och har påverkat utvecklingen under lång tid. Dock kommer ekonomi
bara att nämnas kortfattat i det här arbetet eftersom fokus har legat på den
naturvetenskapliga aspekten.
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4 Resultat

I början av april i år (2018) meddelade Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att
Sverige även i år misslyckas med att nå miljömålen som rör bevarande av
biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsmiljöer (Naturvårdsverket, 2018
b; Skogsstyrelsen, 2018 a). Nedan följer en presentation av trakthyggesbrukets
påverkan på biologisk mångfald och några av de artgrupper som kan påverkas.
Därefter ges en kortare presentation av några av de ekosystemtjänster som skogen
kan bidra med samt hur skogsbruket kan påverka dessa. En sammanfattning av
dessa delar av resultatet presenteras i Tabell 3. Till sist presenteras hur väl
skogsvårdslagstiftningen och miljömålen uppfylls.

Tabell 3. Sammanfattning av resultatet uppdelat på
vilka arter och ekosystemtjänster som kan påverkas
positivt respektive negativt av trakthyggesbruket.

Positiv påverkan

Negativ påverkan

Hallon

Blåbär

Tickor

Mossor

Skalbaggar

Skalbaggar

Jordbruksfåglar

Skogsfåglar

Virkesproduktion

Vattenreglering
Läckage av tungmetaller
Näringsläckage
Rekreationsvärde
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4.1 Biologisk mångfald
Biologisk mångfald innefattar både genetisk variation inom arter och variation
mellan arter och mellan ekosystem, både på land och i vatten. Biologisk mångfald
omfattar också flera geografiska skalor; lokalt, regionalt och globalt (Helsingborg,
2014). Enligt FN´s konvention om Biologisk mångfald från 1992 definieras
biologisk mångfald enligt följande (UN, 1992):
"Biological diversity" means the variability among living organisms from
all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic
ecosystems and the ecological complexes of which they are part: this
includes diversity within species, between species and of ecosystems.
En hög biologisk mångfald ger stabila och välmående ekosystem med en hög
motståndskraft och en hög resiliens. Ekosystem och arter som är mer resilienta
har en större förmåga att fortleva trots olika störningar i deras omgivning (SOU
2013:68). Mer instabila ekosystem ger sämre resiliens och sämre förmåga att
leverera ekosystemtjänster. I många fall handlar det därför inte enbart om att
skydda en enskild art utan snarare om att skydda hela system och funktioner.
(Helsingborg, 2014). Att arter dör ut är inget nytt i jordens historia, men takten
det sker i på grund av mänsklig aktivitet ger anledning till oro. Jämfört med
naturliga processer har människan påskyndat takten mellan 100-1000 gånger
(Niklasson och Nilsson, 2005).
Flera studier visar på negativ påverkan för biologisk mångfald när ett
skogsområde kalavverkas (t.ex. Johansson et al., 2013 & Hjälten et al., 2017).
Skogsstyrelsen (2010) menar dessutom att en slutavverkning är den skötselåtgärd
som har störst påverkan på biologisk mångfald och efter mer än 50 års dominans
av trakthyggesbruket är det konstaterat att flera arter är missgynnade eller hotade.
Detta gäller främst arter som har svårt att sprida sig och som är beroende av lång
kontinuitet i skogen. Även sammansättningen av trädarter, andelen lövskog och
mängden död ved är viktiga faktorer för bevarandet av biologisk mångfald i
skogens ekosystem. Johansson et al. (2013) menar att kraven i FSC-certifieringen
ligger för lågt vad gäller både andel lövskog och mängden död ved för att den
biologiska mångfalden ska bevaras. FSC-stadgarna rekommenderar att minst 10
naturvårdsträd/ha och minst 3 högstubbar/ha lämnas vid avverkning för att tillföra
skogen mer död ved (FSC, 2013).
Vart femte år utkommer den svenska rödlistan där arter har utvärderats
m.a.p. förekomst, utbredning och populationstrender. Den senaste rödlistan är
från 2015 och av alla utvärderade arter i Sverige (ca 21 600) hamnar ca 20% (ca 4
200 arter) på rödlistan och av dessa är drygt 2000 arter knutna till
skogslandskapet. Detta gör att skog tillsammans med jordbrukslandskap är de
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landskapstyper där flest rödlistade arter förekommer (Artdatabanken 2015; 2017;
2018 b). Om man dessutom lägger till kriterierna att arten ska påverkas negativt
av avverkning och dessutom uppvisa en nedåtgående trend begränsas sökningen
till ca 1100 arter, se Figur 5 (Artdatabanken, 2018 b). Det beror på att flera arter
är beroende av skoglig kontinuitet och har svårt att överleva hyggesfasen eller att
de inte ges tillräcklig med tid för att bygga upp livsmiljöer innan det är dags för
nästa avverkning. Den senaste svenska rödlistan visar inte på någon positiv trend
för den biologiska mångfalden utan snarare att den negativa trenden vi ser har
varit konstant de senaste 15 åren (Artdatabanken, 2015). En mer detaljerad
beskrivning av rödlistans kategorier finns i Bilaga II.
A)

B)

Figur 5. A) Antal rödlistade arter i skogslandskapet per artgrupp och B) antal
rödlistade arter i skogslandskapet per kategori (Artdatabanken, 2018 b).
Definition av skogslandskap följer SVL´s definition av skogsmark
(Artdatabanken, 2015).
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4.1.1

Naturskogar

Naturskogar är skogar som under flera hundra år fått utvecklas utan kalhuggning
och annan mänsklig påverkan. De kan kännetecknas av olika skikt med träd i
olika ålder samt vad många skulle kalla “risigt” på marken. Naturskogar är idag
sällsynta i Sverige och endast ett fåtal rester finns kvar. Trots att de blir allt mer
ovanliga och att de inhyser stora biologiska värden är det fortfarande tillåtet att
avverka naturskogar (Naturvårdsverket, 2017 a).
Flera inslag i skogen som gynnar biologisk mångfald är idag en bristvara, det
handlar t.ex. om vindfällen och död ved (Miljömålsberedningen, 2012). Detta är
exempel på strukturer som är vanliga i naturskogar (Naturskyddsföreningen, 2018
a). Genomsnittsmängden död ved i svenska skogar är idag ca 8 m3/ha jämfört med
naturskogar som kan ha mellan 20-200 m3/ha (Nilsson et al., 2002). Mängden död
ved skiljer sig dock mellan olika landsdelar, se Figur 6.

Figur 6. Utvecklingen av volymen död ved per landsdel mellan 1996-2014.
Siffrorna gäller för produktiv skogsmark, exklusive nationalparker,
naturreservat och naturvårdsområden skyddade från skogsbruk (SLU, 2018 a).
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Förutom mängden död ved spelar även kvaliteten och variationen av död ved in
för bevarandet av biologisk mångfald. Djupström et al. (2008) visade i sin studie
att nyckelbiotoper och naturreservat, jämfört med frivilliga avsättningar och
gammal brukad skog, är de naturvårdsåtgärder där dessa parametrar uppvisar bäst
kvaliteter.
Etappmålet om biologisk mångfald (som är en del av miljömålen) gällande
områdesskydd bedöms inte kunna uppnås inom tidsramen som sträcker sig till år
2020 om inte ytterligare åtgärder införs. Målet var att områdesskyddet i Sverige
skulle öka med drygt 1,1 miljoner ha mellan 2012 och 2020, varav ca 350 000 ha
gällde värdefulla skogar. För att uppnå målet skulle bl.a. beslutsprocessen för ett
nytt naturreservat behöva gå betydligt fortare (Naturvårdsverket, 2017 a). Under
hela 1900-talet har arealen skyddad skog ökat konstant med en extra tydlig
ökning under 1990-talet (SCB, pers. komm.), se Figur 7.

Skyddad skog 1909-2016
Skog
Fjällbarrskog

(ha)

Fjällbjörkskog

Figur 7. Skyddad skog, fjällbarrskog och fjällbjörkskog i Sverige. Nationalparker, naturreservat,
naturvårdsområden och Natura 2000-områden är inkluderade (SCB, pers. komm.).
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Bevarandet av naturskogar är viktigt för de båda miljömålen Levande skogar och
Ett rikt växt- och djurliv. Många arter är beroende av gammal skog och död ved
och vid trakthyggesbruk får skogen aldrig en chans att bli gammal eftersom
avverkningar återkommer med regelbundna intervall (Gustafsson et al., 2010;
Gustafsson et al., 2012; Johansson et al., 2013). Därav är det ännu viktigare att
bevara de naturskogar och de gamla skogar som finns kvar.

4.1.2

Markanvändning

För att nå en långsiktigt hållbar markanvändning är klimatförändringarna och
hotet mot den biologiska mångfalden de två största utmaningarna att tackla (SOU
2012:15). Lite motsägelsefullt blir det då när en av de huvudsakliga orsakerna till
att vi förlorar biologisk mångfald i skogen är en förändrad markanvändning, som
leder till förlust av livsmiljöer för många arter (Naturskyddsföreningen, 2018 b).
Som nämns ovan är avverkning en viktig faktor och vid avverkning blir det just
en förlust av skogsmiljöer. När det gäller skogen handlar detta mycket om att
tidigare blandskogar har blivit monokulturer (Helsingborg, 2014). Dessutom blir
ofta värdet av biologisk mångfald nedprioriterat till förmån för mer direkta
ekonomiska värden (Naturvårdsverket, 2017 a).
Ett mer fragmenterat landskap försvårar spridningen för många arter
(Naturskyddsföreningen, 2018 a). I takt med ett förändrat klimat blir konnektivitet
ännu viktigare då flera arters utbredningsområden kommer att förändras och
möjligheten att sprida sig till lämpliga livsmiljöer kan bli helt avgörande för en
arts överlevnad (Miljömålsberedningen, 2012).
Majoriteten av den gamla och skyddsvärda skogen som fortfarande växer i
Sverige återfinns i de norra delarna av landet (Naturvårdsverket, 2017 a). Det är
där vi hittar exempelvis nyckelbiotoper med naturvärden som är förknippade med
lång kontinuitet i skogen. I södra Sverige finns betydlig mindre arealer med dessa
värden och de är dessutom mer fragmenterade (Skogsstyrelsen, 2010;
Naturskyddsföreningen, 2018 a).
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4.1.3

Generalister och specialister

Generalister klarar sig i de flesta miljöer och behöver inte påverkas negativt av
förändringar. Det är specialister som är mer utsatta, de har ofta ett smalt spann av
livsmiljöer de kan överleva och reproducera sig i och har därmed svårare att
anpassa sig till förändringar. (Helsingborg, 2014). Flera specialister som är knutna
till skogslandskapet är idag rödlistade och det är främst på grund av det moderna
skogsbruket som de har hamnat på listan. Exempel på sådana arter är norna
(Calypso bulbosa), svartoxe (Ceruchus chrysomelinus) och lavskrika (Perisoreus
infaustus) (A. Dahlberg, pers. komm.).

4.1.4

Kärlväxter

Områdena närmast kring kvarlämnade hänsynsträd (en radie på ca 6 meter) är ofta
mer näringsfattiga jämfört med resten av kalhygget. Det beror bl.a. på att
kvarlämnade träd själva behöver en del näring så länge de lever. På de mer
näringsfattiga markerna närmast hänsynsträd trivs växter som t.ex. kråkbär
(Empetrum nigrum) och ljung (Calluna vulgaris) (Elfving och Jakobsson, 2006),
Figur 8. Om inte några träd eller små områden med träd lämnas kvar vid
avverkningen blir det inga näringsfattiga områden för dessa växter att hanka sig
fast vid. Samtidigt säger en annan studie att kärlväxter är den grupp av arter som
får ut minst positiv effekt av “livbåtseffekten” som kvarlämnade träd ger (kråkbär
och ljung kan fortfarande påverkas negativt). För att någon positivt effekt
överhuvudtaget skulle ses behövde ca 20% av virkesförrådet lämnas kvar vid
avverkning (Rosenvald och Lõhmus, 2008).
A)

B)

Figur 8. A) Kråkbär och B) ljung (©Encyclopædia Britannica, Inc, 2018)

På kalhygget där markens fertilitet är högre trivs istället flera gräs och örter som
t.ex. skogsnäva (Geranium sylvaticum), mjölkört (Epilobium angustifolium),
ekbräken (Gymnocarpium dryopteris) och kruståtel (Deschampsia flexuosa)
(Elfving och Jakobsson, 2006; Naturskyddsföreningen, 2011). På kalhyggen blir
det också snabbt en ökning av solexponering och flera ljuståliga växter kan
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etablera sig efter en kalavverkning. Förutom ovan nämnda arter är också hallon
vanligt i dessa förhållanden (Kulmala et al., 2009). Hallon är bra på att sprida sig
och naturvårdsåtgärder som t.ex. kvarlämnade hänsynsträd gör varken till eller
från, arten trivs ändå (Gustafsson och Fedrowitz, 2015). Desto värre är det för
blåbär (Vaccinium myrtillus) som inte gynnas av trakthyggesbruket. De täta
återplanteringarna som görs på ett kalhygge ger inte blåbären någon större chans
att komma upp utan de blir utkonkurrerade av mer ljuståliga arter som t.ex.
kruståtel (Strengbom, 2002).
Orkideen norna (Calypso bulbosa) (Figur 9)
räknas till specialisterna och är idag rödlistad i
kategorin “Nära hotad (NT)”. I Sverige
förekommer den från Dalarna och vidare norrut
och trivs bäst i mossrika barrskogar. Arten är
känslig för stora störningar i sin livsmiljö och det
finns stor risk att den inte överlever t.ex. en
slutavverkning. Det beror bl.a. på att markskiktet Figur 9. Norna (©Encyclopædia
blir för torrt för orkidén efter en avverkning. Britannica, Inc, 2018)
Dessutom är körning med skogsmaskiner och
markberedning direkt livshotande för nornan. Förutom de direkt fatala effekterna
antas norna minska på grund av kvalitetsförsämringar i deras habitat. Bägge dessa
effekter är följder av det moderna trakthyggesbruket. Då nornan har relativt dålig
reproduktionsförmåga är det inte troligt att den lyckas ta sig tillbaka på det
avverkade området under en skogsgenerations tid. De flesta av nornans
växtplatser hittas idag i uppvuxen mogen skog och det är troligt att de flesta av
dessa platser för eller senare kommer anmälas för slutavverkning. Endast ett fåtal
av nornans växtplatser är idag formellt skyddade. Arten är idag fridlyst i hela
landet och finns upptagen på EU´s habitatdirektiv (Artdatabanken, 2018 c).
En annan aspekt av trakthyggesbruket är att de maskiner som används vid
t.ex. gallring och avverkning ofta är väldigt tunga och kan orsaka att marken
pressas ihop så pass mycket att ny växtlighet får svårt att etablerar sig. Rötter har
svårt att växa i allt för kompakt mark och vattnet i marken kan tryckas ut ur
porerna. Detta kan drabba både kärlväxter och de skogsplantor som sätts i
förnyelsefasen i trakthyggesbruket. Kompaktering av marken kan minska
tillväxten med upp till 10% under flera år (ATL, 2010; Naturskyddsföreningen,
2018 a).

26

4.1.5

Kryptogamer

Kryptogamer är den artgrupp som påverkas mest negativt av avverkningar, främst
på grund av att gammal skog med mycket död ved avverkas. Många kryptogamer
är beroende av skogar med lång kontinuitet och de flesta av kryptogamerna har
begränsad spridningsförmåga vilket gör att de har svårt att etablera sig på nya
ställen när deras livsmiljöer förstörs (Sundberg et al., 2015).
Svampar lever till stor del under markytan (eller i död ved ovan markytan)
och olika komplexa sammansättningar av arter utför ekosystemtjänster vi sällan
kan se med blotta ögat. Det handlar t.ex. om att förse träden med näring för att
möjliggöra tillväxt (mykorrhizasvampar) eller
om att förhindra erosion tack vare att
svamparna “håller samman” marken (Froster,
2018). Kalavverkning, framför allt i stor
skala, har en mycket negativ påverkan på
svampar och de ekosystemtjänster de bidrar
med. En särskilt utsatt grupp är
Figur 10. Spindelskivlingar
mykorrhizasvamparna
spindelskivlingar
(©Encyclopædia
(Cortinarius spp.), Figur 10. där ca 80 arter är
Britannica, Inc, 2018)
rödlistade,
många
till
följd
av
trakthyggesbruket (Varenius et al., 2017;
Artdatabanken, 2018 d).
Svampar som lever i symbios med träd (mykorrhizasvampar), t.ex.
spindelskivlingar, kan dö av svält när träden avverkas och lämnar ett kalhygge
efter sig. De vanligaste svamparterna kan lyckas ta sig tillbaka när träd
återplanteras och får växa upp igen, men svampsamhället under jord är förändrat
och fortfarande 50 år efter avverkning märks förändring (Nilsson et al., 2001;
Dahlberg et al., 2010; Varenius et al., 2016; Varenius, 2017; Froster, 2018). Att
många arter ändå lyckas återhämta sig kan bero på att de har överlevt på de få
trädrötter som är kvar efter en avverkning, att sporerna har överlevt i marken eller
att sporer från kringliggande skogar har spridit sig. Arter som har en förmåga att
bilda stora sporbanker i marken har en större chans att klara sig, ett exempel är
storsvampen Piloderma sphaerosporum som är vanlig i svenska tallskogar
(Varenius et al., 2016).
Vid naturlig föryngring med hjälp av fröträd försvinner aldrig livsmiljöer
och habitat helt för mykorrhizasvamparna utan de kan använda fröträden som
livbåtar. När de nya småplantorna har lyckats etablerara sig kan svampsamhället
istället kolonisera dem och fröträden kan avverkas (vilket de oftast görs när de
nya plantorna har börjat växa upp). Vid kalavverkning med efterföljande
återplantering är läget ett annat och det finns begränsat med livbåtar att tillgå
under förnyelsefasen (Varenius et al., 2016). Om hänsynsträd lämnas kan dessa
ha en positiv effekt och agera livbåt åt svampar i en radie på ca 10 meter runt
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hänsynsträdet. Små områden med kvarlämnade träd är dock mer troligt att ge
positiva effekter jämfört med enstaka träd här och där, rekommenderad storlek på
dessa områden är minst 0,2 ha (Varenius et al., 2017). Samtidigt visar en
jämförelse mellan trakthyggesbruk och skärmskogsbruk att 50 år efter åtgärderna
var artrikedomen liknande samt att bevarandet av fröträd inte kunna mildra de
negativa effekterna av själva avverkningen. Detta kan till viss del bero på att det
är fler faktorer än bara kvarlämnade träd som avgör om svampar överlever eller
inte. Vid en avverkning påverkas även markens fuktighet, temperatur och
kemiska sammansättning vilket i sin tur påverkar svamparnas livsmiljö (Varenius
et al., 2016; 2017). Detta indikerar att hyggesfria metoder inte ger någon större
vinst när det gäller svampar utan istället är det troligen rekommenderat att bevara
de naturskogar som finns kvar.
De flesta svampar trivs i naturskogar med mycket död ved. Genom att lämna
högstubbar och stockar på kalhyggen går det att till viss del härma naturens egna
sätt när det gäller skapandet av död ved och lämpliga substrat och därmed gynna
artrikedomen hos svampar. I ett försök av Lindhe et al. (2004) där högstubbar och
fallna stockar lämnades var svamparnas artrikedom som störst efter 4-7 år efter
avverkningen. Detta indikerar att det tar ett tag för svamparna att anpassa sig till
sin nya livsmiljö men att det inte är omöjligt. Vid en jämförelse med “naturlig”
död ved var artrikedomen i dessa substrat något högre. Samma studie pekade
också på att högstubbarnas och stockarnas diameter påverkade artrikedomen, i
alla fall i de tidigare successionsstadierna och ju större diameter, desto fler arter
(Lindhe et al., 2004). När det gäller artsammansättning är det istället skogens
ålder som verkar spela en viktig roll. I skogsbestånd som förnyats genom
anläggning (plantering eller föryngring) gick det att se en skillnad mellan bestånd
upp till 30 år och bestånd över 30 år. De skogsbestånd som var över 30 år gamla
var mer lik en naturlig gammal skog jämfört med de yngre bestånden. Även
artrikedomen var större i de äldre bestånden, men fortfarande lägre än i naturlig
gammal skog (Wallander et al., 2010; Varenius et al., 2017). Arter som trivdes
bättre i de förnyade skogarna jämfört med de naturliga var t.ex. riskor (Lactarius)
och vårtöron (Thelephora) (Varenius et al., 2017).
90% av alla rödlistade svampar är knutna till skogsmiljöer (Artdatabanken,
2015). Däremot visar undergruppen tickor överlag en positiv trend på kalhyggen
och kan i vissa fall uppvisa högre biologisk mångfald på kalhyggen än i skogen.
Tickor verkar inte bry sig om mängden död ved utan det är kalhygget som sådant
som är positivt för dem. Detta gäller t.ex. sammetsticka (Trametes pubescens),
fnösticka (Fomes fomentarius) och klibbticka (Fomitopsis pinicola) (Selonen et
al., 2005). Ett undantag är kötticka (Leptoporus mollis) som varit en av de viktiga
arterna i nyckelbiotopsinventeringen. Kötticka påverkas mycket negativt av
trakthyggesbruket och framför allt av avverkning. Den trivs bäst i naturskogar och
gamla sumpiga granskogar. Bägge dessa naturtyper har drabbats hårt av
fragmentering och detta drabbar köttickan som idag är rödlistad under kategorin
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“Nära hotad (NT)”. På senare år har den minskat i populationsstorlek trots att den
skyddats i många nya reservat (Artdatabanken, 2018 a).
Ca 25% av de bedömda mossorna i Sverige är rödlistade och även här är
bristen på kontinuitetsskog en viktig faktor (Artdatabanken, 2015; Sundberg et
al., 2015). Flera hotade arter går att hitta i brukade kulturskogar men skogarna är
brukade med mindre intensiva metoder än vad dagens moderna skogsbruk
använder. Därför är det också viktigt att identifiera dessa skogar och inte bara
naturskogarna och specifika nyckelbiotoper (Gustafsson et al., 2004). Innan
trakthyggesbrukets intåg i Sverige var hyggesfria metoder som t.ex.
dimensionshuggning och plockhuggning vanligare och med tanke på att mossor
verkar trivas i skogar som brukats med dessa metoder kan det indikera att
hyggesfritt skogsbruk är en väg att gå för att bevara flera mossarter. Antalet
mossor som kan hittas i skogen är till viss del beroende på altituden, stamvolymen
på träden samt hur stort hela trädbeståndet är. Högre höjd, större area och mindre
stamvolym resulterade i fler mossor (Gustafsson et al., 2004).
Vedflikmossa (Lophozia longiflora) och vedtrappmossa (Anastrophyllum
hellerianum) är två arter som påverkas negativt av trakthyggesbruket och de är
bägge rödlistade under kategorin “Nära hotad (NT)”. Framför allt är det
hyggesfasen som är problemet för mossorna eftersom kalhygget blir för torrt och
soligt för de både mossorna. Vedflikmossa kan överleva en slutavverkning om
tillräckligt många träd lämnas kvar som kan hjälpa till att skugga och bevara
luftfuktigheten. Bägge föredrar gamla barrskogar med god tillgång på död ved.
Då dessa habitat har blivit en bristvara på många håll i Sverige har arternas
populationer minskat (Artdatabanken, 2018 e; 2018 f).
Lavar räknas ofta till indikatorarter, vilket innebär
att de indikerar att det finns hög artrikedom samt andra
rödlistade och hotade arter i närområdet. När det gäller
skogslandskapet är lunglav (Lobaria pulmonaria), Figur
11, ett exempel på en indikatorart (Niklasson och
Nilsson, 2005). De effekter som kvarlämnade
hänsynsträd kan ge på det nya skogsbeståndet sträcker
sig i en radie på ca 6 meter utifrån hänsynsträdet. Den
här siffran gäller för produktion (där det syns en
nedgång i produktion inom denna radie) men verkar
även gälla för marklevande lavar där det syns en positiv
Figur 11. Lunglav
effekt inom denna radie. Detta resultat gäller för
(©Encyclopædia
bägarlavar och renlavar (Cladonia spp.) som också
Britannica, Inc, 2018)
räknas till indikatorarterna (Jakobsson och Elfving,
2004; Elfving och Jakobsson, 2006). Fler kvarlämnade
träd på kalhyggen kan därför antas underlätta för lavar och om det istället blir för
långt avstånd mellan hänsynsträden ökar risken för att de blir missgynnade.
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Av totalt 1 344 bedömda lavarter i Sverige är det 303 som hamnar på rödlistan
(Artdatabanken, 2015). Många är knutna till ädellövskog och i takt med att
barrskogens monokulturer växer blir det svårare att överleva (Sundberg et al.,
2015).

4.1.6

Skalbaggar

Flera skalbaggar gynnas av kalhyggen och den biologiska mångfalden kan vara
högre än vad den är i skogen (Selonen et al., 2005). Detta förutsätter att det
lämnats högstubbar och annan död ved på hyggena. Dessa strukturer blir då mer
solexponerade än död ved i skogen och för flera vedskalbaggar, både vanliga och
rödlistade, utgör detta en livsviktig miljö (Gustafsson et al., 2010; Hyvärinen et
al., 2005). Framför allt gynnar det många rödlistade skalbaggar som är anpassade
till de tidiga successionsstadierna efter naturliga störningar (Gustafsson et al.,
2010; Lindhe et al., 2005). För vedskalbaggen Hadreule elongatula är högstubbar
på kalhyggen ett viktigt habitat och struktur för överlevnad. Högstubbar är
överlag ett viktigt inslag på hyggen men de utgör generellt bara en liten del, ca
0,1% av totala mängden död ved i landskapet (Schroeder et al., 2006). I en studie
av Hyvärinen et al. (2005) visades att skalbaggsfaunan på ett kalhygge var mer lik
den i en mogen skog om fler hänsynsträd (ca 50 m3/ha), eller små områden på upp
till 2 ha med hänsynsträd, lämnades kvar jämfört med om hygget avverkades helt.
I de flesta fall är de frivilliga avsättningarna av produktiv skogsmark ca 0,5 ha
(Claesson och Eriksson, 2017), vilket då kan anses som otillräckligt just för
skalbaggarna.
Att bara förlita sig enbart på högstubbar är därmed inte tillräckligt.
Dessutom används ofta död ved bara under en begränsad till innan arter behöver
andra strukturer för andra stadier i livet (Johansson et al., 2013; Hjältén et al.,
2017). På så sätt är högstubbar en begränsad lösning och dessutom bara under en
kort tid, det är fortfarande viktigt att det finns andra strukturer och livsmiljöer att
sprida sig till.
Precis som för kryptogamer (avsnitt 4.1.5) kan trakthyggesbruket, jämfört
med obrukade skogar, förändra hela artsammansättningen och 50 år efter
kalavverkning är habitatet fortfarande inte helt återställt. Däremot i en jämförelse
mellan blädning och obrukad skog fanns inga skillnader i skalbaggesamhället.
Syftet med blädning är att efterlikna småskaliga naturliga störningar i skogar och
framför allt arter som är anpassade till de senare successionsstadierna kan gynnas
av detta (Hjältén et al., 2017; Joelsson och Hjältén, 2017). I ovan nämnda
exempel där blädning jämfördes med både obrukad och brukad skog visade sig
blädning ge både positiva och negativa effekter. Barkborren hårig dvärgborre
(Crypturgus hispidulus) och en art i familjen långhorningar (Cereopsius cinereus)
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ökade i antal i de blädade skogarna medan borstig grangrenborre (Phloeotribus
spinulosus) minskade (Hjältén et al., 2017).
Nyckelbiotoper och reservat är de naturvårdsåtgärder med störst artrikedom
vad gäller skalbaggar. Enligt Djupström et al. (2008) kunde frivilliga avsättningar
(små områden med kvarlämnade hänsynsträd) inte uppvisa samma artrikedom.
Vad gäller rödlistade arter konstaterar samma studie att det är just
nyckelbiotoperna som inhyser flest av dessa, men även reservat är bättre än
frivilliga avsättningar. Nyckelbiotoperna har inget formellt skydd men
skogsägaren är skyldig att samråda med Skogsstyrelsen innan några åtgärder
genomförs i det aktuella beståndet. Flera rödlistade vedlevande skalbaggar
riskerar att dö ut i Sverige om dagens nedgång i populationsstorlek fortsätter
(Hyvärinen et al., 2006).
För svartoxe (Ceruchus chrysomelinus), som räknas till specialisterna, har
trakthyggesbruket orsakat stora negativa effekter och den hamnar idag i kategorin
“Starkt hotad (EN)” på rödlistan. Tidigare var arten utbredd från Skåne i söder till
Hälsingland i norr, idag finns den på några fåtal platser i östra Götaland och
Svealand. Svartoxen trivs bäst i döda liggande träd i täta naturskogar, en naturtyp
som bara finns kvar i begränsad omfattning. De döda
träd som finns och skapas på kalhyggen kan utgöra en
livbåt men oftast förstörs dessa substrat i samband
med markberedning eller maskinell plantering.
Svartoxen (Figur 12) kommer överlag att få det svårt
att
överleva
i
kulturskogar
i
framtiden
(Artdatabanken, 2018 g). Då svartoxen räknas som en Figur 12. Svartoxe
indikatorart kan detta få konsekvenser även för andra (©Wikimedia Commons,
rödlistade arter (Niklasson och Nilsson, 2005).
2018).

4.1.7

Skogsfåglar

Att bevara våra skogsfåglar är av stor vikt eftersom de bidrar med många viktiga
funktioner som t.ex. fröspridning, bekämpning av skadeinsekter och pollinering
(Sekercioglu, 2006).
Även för fåglar, knutna till skogsmiljöer, är strukturer som död ved, kvarlämnade
träd på kalhyggen och gammal skog viktiga inslag för att bevara mångfalden
(Söderström, 2009). Sedan slutet av 1990-talet har dessa strukturer ökat något
men de är fortfarande låga jämfört med om skogen inte hade brukats med
intensivt trakthyggesbruk. En förklaring till ökningen av dessa strukturer kan vara
förändringar i SVL, ökade arealer certifierad skog samt att 2000-talet bjudit på
flera stormar (Svensk Fågeltaxering, 2016; Ram et al., 2017). För att gynna
skogsfåglar är det rekommenderat att lämna ca 15% (ca 60 träd/ha) hänsynsträd
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av beståndet som ska avverkas, vilket ligger långt över dagens certifieringsnivå
som ligger på ca 2% kvarlämnade träd på kalhyggen. Om 15% faktiskt lämnades
skulle antalet boplatser för flera skogsfåglar kunna fördubblas (Söderström,
2009).
Kalhyggen kan till viss del ersätta de förlorade habitaten för flera rödlistade
jordbruksfåglar, eftersom dessa fåglar föredrar öppna områden där någon form av
störning relativt nyligen ägt rum. Ofta är björkar (Betula spp.) snabba med att
etablera sig på ett kalhygge och även en liten andel lövskog (< 15%) i
kombination med soliga förhållanden gynnar dessa fåglar. Gulsparv (Emberiza
citrinella), ängspiplärka (Anthus pratensis) och buskskvätta (Saxicola rubetra) är
exempel på jordbruksarter som kan gynnas av kalhyggen, Figur 13. De är alla
rödlistade under kategorierna “Sårbar (VU)”, “Nära hotad (NT)” resp. “Nära
hotad (NT)”. Om kalhyggena även kan upprätthålla en livskraftig population eller
om de endast utgör en livbåt för dessa fågelarter finns det i dagsläget för lite
forskning kring (Lindbladh et al., 2017).
Anledningen till att flera
jordbruksfåglar idag är hotade är bl.a. på grund av intensifieringen av jordbruket
samt att allt fler oproduktiva jordbruksmarker överges och växer igen
(Wretenberg et al., 2006).
A)

B)

C)

Figur 13. A) Gulsparv, B) ängspiplärka och C) buskskvätta (©Encyclopædia
Britannica, Inc, 2018)

Större variation av strukturer (storlek på träd och trädarter) i skogen har visat
sig ha en positiv effekt på skogsfåglarnas artrikedom. Dessutom ökar
artrikedomen av fåglar i takt med ökad ålder på skogen, i alla fall upp till 60 år. I
skogar äldre än 15 år hittades flera av skogens specialister i samma studie, det
gäller t.ex. svartmes (Periparus ater), talltita (Poecile montanus) och trädkrypare
(Certhia familiaris). Dessa arter har högre krav på skogens kvaliteter men i
dagsläget är ingen av dem rödlistad (Ram et al., 2017). Andra vanliga arter i äldre
skogar är bofink (Fringilla coelebs), kungsfågel (Regulus regulus) och grönsiska
(Spinus spinus). Alla dessa tre arter uppvisar nedåtgående populationstrender och
kungsfågeln är dessutom rödlistad i kategorin “Sårbar (VU)” (Lindbladh et al.,
2017). Flera av dessa arter kräver stora områden med gammal skog för att
överleva och de tidigare successionsstadierna på ett kalhygge är därmed inget att
föredra. Det krävs att fler hänsynsträd, högstubbar och mer död ved, samt större
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områden med avsättningar skapas vid avverkningar för dessa sena
successionsarter ska kunna gynnas (Söderström, 2009). Vid sådana åtgärder finns
det å andra sidan risk att jordbruksfåglarna missgynnas i större omfattning.
Svensk fågeltaxerings (2016) inventering av skogsfåglar visade att det var 58
arter som hade ökat i populationsstorlek mellan 2000 och 2015, domherre
(Pyrrhula pyrrhula) och trädkrypare (Certhia familiaris) var två av dessa arter
medan istället gröngöling (Picus viridis) och lappmes (Poecile cinctus) uppvisade
minskande populationer (Naturvårdsverket, 2017 a; Ram et al., 2017). Ökade
populationsstorlekar kunde ses för både generalister (42 arter) och specialister (16
arter). Sedan 2005 har dock de positiva trenderna, både för skogsfåglar och för
skogsstrukturer planat ut. Ökningen av fåglarnas populationsstorlekar beror
enligt Ram et al. (2017) förmodligen på en kombination av mer skog, mer viktiga
strukturer i skogen samt ett varmare klimat. Om någon faktor varit viktigare än
någon annan går inte att säga.
En specialist som drabbats särskilt negativt av
det moderna skogsbruket är lavskrikan (Perisoreus
infaustus), Figur 14, vars reproduktionsförmåga har
påverkats negativt. Detta beror troligen på att artens
lämpliga boplatser och habitat har minskat i
omfattning,
det
finns
helt
enkelt
inga
häckningsplatser. Dessutom blir lavskrikan och dess
avkommor ett lättare byte för predatorer när skogen
glesas ut till följd av gallring eller avverkning Figur 14. Lavskrika
(©Encyclopædia Britannica,
(Griesser et al., 2007).
Inc, 2018).
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4.2 Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de direkta och indirekta tjänster och nyttigheter som
ekosystemen bidrar med till människors välbefinnande (SOU 2013:68). Mänsklig
påverkan kan ge förändringar i både struktur och funktion i ekosystemen vilket i
sin tur kan leda till förändringar vad gäller förmågan att leverera
ekosystemtjänster (TEEB, 2010). I takt med ökad andel brukade skogar och
därmed fler monokulturer minskar variationen och komplexiteten i skogen, vilket
kan öka risken för att flera ekosystemtjänster, t.ex. vattenreglering och
rekreationsvärde, försämras (Thompson et al., 2011). En sammanfattning av
begreppet ekosystemtjänster presenteras i Figur 15.

Figur 15. De fyra kategorierna som ekosystemtjänster delas in i.
Illustration från Naturvårdsverket (2018 a).

Att använda ekosystemtjänster som ett verktyg för att beskriva vad människan
kan få ut för nyttigheter av naturen blir allt viktigare, inte minst om det kan
beskrivas i ekonomiska termer. Det kan då användas för att göra avvägningar
inom t.ex. kommunal och regional planering (TEEB, 2010; Thompson et al.,
2011; SOU 2013:68). Att värdera ekosystemtjänster rent ekonomiskt är dock i
många fall svårt då det oftast handlar om “osynliga” samhällsnyttiga värden som
t.ex. rekreationsvärde. Handlar det istället om mer synliga värden som t.ex.
översvämningsskydd finns det olika modeller att värdera tjänsten, t.ex. i form av
att jämföra med vad det skulle kosta att hantera skador från en översvämning
(TEEB, 2011).
För oss människor har ekosystemtjänster antingen ett direkt användarvärde, i
form av t.ex. maten vi äter och den fina skogen vi vandrar i, eller ett indirekt
värde genom t.ex. luftrening och pollinering (SOU 2013:68). Trots en ökad
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medvetenhet kring ekosystem och tjänsternas värde för oss människor fortsätter
nedbrytningen och försämringen av ekosystemen, inte bara i Sverige utan i hela
världen. Synen på ekosystemtjänster och hur vi värderar dem behöver därför
förändras i stort i samhället (TEEB, 2010).
I många fall är flera ekosystemtjänster länkade med varandra och
kunskapsläget är begränsat när det gäller att förstå exakt hur dessa komplexa
samspel fungerar. Därför är det också svårt att exakt beskriva hur mänskliga
aktiviteter påverkar ekosystemtjänsterna. När ekosystem förändras kan det i
värsta fall leda till att ekosystemtjänster går förlorade utan någon möjlighet till
återställning (TEEB, 2010; Thompson et al., 2011).
Enligt den årliga uppföljningen, för år 2017, av miljömålet Ett rikt växt- och
djurliv har Skogsstyrelsen startat ett projekt med analys av ekosystemtjänster.
Projektet syftar även till att tydliggöra betydelsen av ekosystemens
anpassningsförmåga, s.k. resiliens, för skogen och skogsbruket i takt med ett
förändrat klimat (Naturvårdsverket, 2017 a). Skogens ekosystem kan bidra med
flera viktiga tjänster och nedan presenteras några av dessa samt vilken påverkan
skogsbruket generellt kan ge.

4.2.1

Reglerande ekosystemtjänster

4.2.1.1 Vattenreglering
Skogen fungerar som en “vattenbuffert” och kan därmed minska
översvämningsrisken vid t.ex. stora regnmängder. Skogen och alla dess trädrötter
binder vatten och kan därför minska risken för översvämning både i skogen och
på andra ställen inom avrinningsområdet. Ett kalhygge utan träd har därmed inte
samma kapacitet att ta upp vatten och agera buffert. (TEEB, 2010). Skogen sköter
den naturliga dräneringen och hjälper till att förhindra torka eftersom trädens
rötter “håller i” grundvattnet (Kumar, 2010). Vid en kalavverkning ökar
avrinningen och det finns istället en risk att grundvattennivån höjs så pass mycket
att marken blir mättad och översvämningsrisken ökar. Hur pass stora effekterna
blir beror på markens permeabilitet (Hedwall et al., 2013; Kubin et al., 2017). När
marken skadas, t.ex. på grund av en avverkning kan markens dräneringsförmåga
förändras och som en följd av det kan även den biologiska mångfalden påverkas
negativt (Johansson et al., 2013). När det istället handlar om att rena vatten för att
förse oss med färskvatten är det en försörjande ekosystemtjänst (TEEB, 2010).
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4.2.1.2 Kolbalans och klimatreglering
När koldioxid släpps ut, t.ex. vid förbränning av fossila bränslen eller vid en
avverkning, går ca 50% ut i atmosfären och resterande 50% tas upp av
ekosystemen på land och i haven (Ballantyne et al., 2012). Om skogen är
kalavverkad försämras den lokala upptagningsförmågan där och då och en större
halt går ut i atmosfären (Lundmark et al., 2016). Under hyggesfasen kan skogen
därmed klassas som en kolkälla (Lindroth et al., 2012; Persson et al., 2017). En
växande skog som har större upptag än utsläpp av koldioxid räknas istället som en
kolsänka.
Ett kalhygge släpper ut stora mängder koldioxid de första 10-20 åren,
därefter är koldioxidupptaget relativt högt resten av generationstiden (förutsatt att
kalhygget återplanteras inom lagkravet på 5 år) (Miljömålsberedningen, 2012). I
frågan om skogsbrukets påverkan på kolbalansen och klimatregleringen är just
tidsaspekten en viktig faktor eftersom det är hela skogsgenerationens påverkan
som är relevant (Lundmark et al., 2016). En annan viktig aspekt är vad
skogsprodukterna används till efter avverkning. Om det t.ex. byggs ett trähus är
kolet lagrat där för lång tid framöver (så länge huset står där). Om skogsråvaran
istället går till bioenergi släpps kolet snabbare ut till atmosfären genom att råvaran
förbränns (Miljömålsberedningen, 2012; Lundmark et al., 2016).
Andersson och Palme (2012) menar att det inte finns någon skillnad mellan
trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk när det gäller biomassans förmåga att
lagra kol samt markens emissionsnivåer av koldioxid. Andra studier (t.ex.
Lindroth et al., 2012 & Lundmark et al., 2016) säger istället att slutavverkad mark
kan uppvisa högre emissionsnivåer av koldioxid till skillnad från mark som har
brukats med t.ex. plockhuggning.
4.2.1.3 Fixering av tungmetaller
Porvari et al. (2003) visade i en studie att mobiliteten av kvicksilver i jorden
ökade efter kalavverkning och markberedning. Kvicksilvret kan då, via
avrinningsprocesser, nå våra skogssjöar och få negativa effekter för fiskarna som
lever där (Wu et al. 2018). Mobiliteten och frigörandet av kvicksilver kan vara en
följd av de körskador som orsakas av skogsmaskiner (Miljömålsberedningen,
2012).
För att undvika körskador och läckage av tungmetaller är det rekommenderat
att avverkning (och andra åtgärder som kräver skogsmaskiner) ska utföras när
risken är så liten som möjligt, det vill säga när marken är frusen eller torr. Det
finns dock platser eller tillfällen när marken varken fryser eller är torr (t.ex. efter
mycket regn) (Miljömålsberedningen, 2012). På sådana områden kan det vara
motiverat att tillämpa hyggesfritt skogsbruk för att minska risken för läckage.
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4.2.2

Stödjande ekosystemtjänster

4.2.2.1 Näringskretslopp
Kretslopp av näringsämnen är en stödjande ekosystemtjänst och om inte
kretsloppen fungerar som de ska ökar risken för näringsläckage (TEEB, 2010).
Precis som för tungmetaller (avsnitt 4.2.1.3) kan körskador leda till att
näringsämnen frigörs och följer med vattnet till sjöar och vattendrag
(Miljömålsberedningen, 2012). I framför allt gödslade (oftast med kväve)
skogsbestånd ökar risken för näringsläckage efter en avverkning eftersom skogens
absorptionsförmåga har kraftigt skadats (Hedwall et al., 2013; Kubin et al., 2017).
Kubin et al. (2017) visade att fortfarande 28 år efter avverkning var kvävehalten i
grundvattnet mellan 5-9 gånger högre jämfört med ursprungsvärdet.
Näringsläckage, och i längden ökad risk för övergödning, kan påverka den
biologiska mångfalden negativt, framför allt i akvatiska ekosystem (Hedwall et
al., 2013; Johansson et al., 2013). Skogens upptag av näring från marken är som
störst när träden är ca 10-20 år (Wallander et al., 2010). Hyggesfritt skogsbruk
kan å andra sidan innebära fler transporter på skogsmarken (man tar ut lite då och
då istället för allt på en gång) samt att en större areal skog måste avverkas för att
få ut samma mängd virke som vid trakthyggesbruk. Dessa faktorer kan istället öka
näringsläckaget p.g.a fler körskador (Skogsstyrelsen, 2010).
Att lämna grenar och toppar (s.k. grot) på marken vid en avverkning är en
omdiskuterad metod. Nackdelen är att det kan hämma tillväxten av
markvegetation, t.ex. kruståtel och hallon, efter en avverkning och på så sätt öka
risken för näringsläckage när ingen ny vegetation kan ta upp näringen (Hedwall et
al., 2013; Kubin et al., 2017). Fördelen med att lämna grot på marken är att det
skyddar och avlastar marken från tryckskador från de tunga skogsmaskinerna (se
även avsnitt 4.1.4 Kärlväxter) (ATL, 2010). Detta kan i sin tur leda till färre och
mindre allvarliga körskador och på så sätt minska risken för näringsläckage.

4.2.3

Försörjande ekosystemtjänster

4.2.3.1 Virkesproduktion
I många fall händer det att en ekosystemtjänst måste vägas mot en annan då det
kan vara svårt eller till och med omöjligt att gynna bägge inom en given tidsram.
Ett sådant exempel kan ses gällande skogens virkesproduktion vilket räknas till de
försörjande tjänsterna. Mer virkesproduktion och virkesuttag från en skog kan
anses positivt ur det “försörjande” perspektivet, men mer virkesuttag kommer
påverka strukturen och sammansättningen i en skog vilket i sin tur kan påverka
andra ekosystemtjänster negativt. Det gäller t.ex. vattenregleringen,
rekreationsvärdet och förmågan att binda kol från atmosfären som alla anses tappa
i värde vid ökat virkesuttag (TEEB, 2010).
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Att ersätta fossila energikällor med förnybara som t.ex. skogens råvaror och
biomassa blir en allt större fråga, både i Sverige och på global nivå. Den
koldioxid som binds in i träden genom fotosyntes och lagras i trädens biomassa
ingår redan i kolets kretslopp och på lång sikt blir det därmed inget nettoutsläpp
av koldioxid (Carlsson et al., 2014). Men för att producera förnybara råvaror till
att lyckas ersätta majoriteten av de fossilbaserade energikällorna krävs en hög
tillväxthastighet eftersom människan använder stora mängder fossilbaserad energi
idag. År 2010 stod bioenergi för ca 20% av Sveriges energitillförsel, av dessa
20% kom ca 90% från skogen. Transportsektorn är den sektor där andelen
bioenergi är som lägst medan den inom värmesektorn utgör en dominerande del
(Carlsson et al., 2014). En (uppskattad) framtida fullskalig produktion av
bioenergi från skogsråvaror skulle kunna ersätta knappt hälften av alla bensinoch dieselbilar som rullade år 2016. Uppskattningen baseras på att allt går till
transportsektorn och med andra ord blir det då inget över till t.ex. värme- eller
elproduktion (ETC, 2018).

4.2.4

Kulturella ekosystemtjänster

4.2.4.1 Välbefinnande och rekreationsvärde
Människor mår bra av och vill vistas i skogen (Grahn, 2012; Skogsstyrelsen, 2017
f). Skogen erbjuder möjlighet till motion, naturupplevelser, bärplockning eller
bara en stunds tystnad (Berg, 2013). Kroppen kan få utlopp för sina rörelsebehov
och ofta känner man sig lugnare inombords under och efter en skogsvistelse. Det
beror bl.a. på att naturligt dagsljus och att vi får använda alla våra sinnen påverkar
stressnivån i en positiv riktning (Skogsstyrelsen, 2017 f).
Normal et al. (2011) säger att rekreationsvärdet (i form av vad vi människor
är beredda att betala i resekostnader för att komma ut i skogen) i en skog kan vara
flera gånger större än virkesproduktionsvärdet och samma studie visade också att
rekreationsvärdet steg i takt med ökad andel ädellövskog. Ett område med
kalhuggen mark uppfyller inte på samma sätt välbefinnandet och kalhyggen ses i
många fall som “fula”.
Vid skogsbruksåtgärder ska det enligt SVL tas hänsyn till de stigar och leder som
finns i skogen (Skogsstyrelsen, 2018 b). Ur rekreationssynpunkt får detta anses
viktigt eftersom kalhyggen kan begränsa tillgängligheten och framkomligheten i
terräng vilket i sin tur kan leda till minskade antal besök och minskad turistnäring.
Ofta är det körskador till följd av tunga skogsmaskiner som skapar ibland
opasserbara barriärer i skogen och på kalhyggen. Förutom att påverka oss
människor kan detta även drabba djur som behöver förflytta sig i landskapet
(Rosell et al., 2010; Naturskyddsföreningen, 2018 a).
2008 gjorde Skogsstyrelsen en bedömning att 5-10% av Sveriges skogsmark
kunde vara aktuell för hyggesfritt skogsbruk, i den andelen ingick bl.a. tätortsnära

38

skogar. Men även dessa skogar, som också är viktiga för människans hälsa och
välbefinnande, avverkas i allt större omfattning för att ge plats till hus och vägar
(Rosell et al., 2010). Även forn- och kulturlämningar kan påverkas negativt av
trakthyggesbruket, främst i form av kör- och markberedningsskador.
Naturvårdsverket (2017 a) rapporterar att ca 20% av de inventerade lämningarna
tar negativ skada. SVL saknar bestämmelser kring hur ovan nämnda kulturella
och sociala värden ska tas till vara.

4.3 Skogsvårdslagen och miljömål
Målet med den svenska skogsvårdslagen är att bevara både virkesproduktion samt
populationer och habitat där (rödlistade) arter lever (Johansson et al., 2013).
Johansson et al. (2013) samt Naturskyddsföreningen (2018 b) menar dock att
lagkraven på naturvårdshänsyn i flera fall är för låga för att kunna bevara den
biologiska mångfalden i skogen. De svenska miljömålen (Miljömål, 2017 b)
gällande bevarande av skogslandskapets natur- och kulturvärden kan inte uppnås
med endast lagstiftningen och andra statliga medel. Istället krävs det initiativ och
agerande från andra aktörer i samhället, bl.a. genom skogsägares (både privata
och företag) frivilliga insatser i form av både fler och större naturvårdsåtgärder än
vad lagen kräver. En sådan åtgärd kan vara avsättning av skogsområden genom
olika certifieringssystem, där områden undantas från skogsproduktion utan
ekonomisk ersättning (Miljömålsberedningen, 2012; Johansson et al., 2013). I
Figur 16 presenteras hur några av dessa avsättningar har utvecklats sedan början
av 1990-talet.
Miljömålet Levande skogar bedöms inte kunna nås inom utsatt tid, i alla fall
inte med befintliga styrmedel och åtgärder. Det konstaterar Naturvårdsverket
(2017 a) som dessutom säger att det inte går att se någon tydlig riktning för
utvecklingsarbetet inom det angivna miljömålet. Återigen konstateras att förlusten
av livsmiljöer är ett stort hot mot den biologiska mångfalden och att det råder stor
brist på gammal skog och skogliga strukturer så som kontinuitetsskogar och död
ved. Mängden död ved har ökat (Figur 6) men det tar lång tid att återskapa
livsmiljöer och ofta har de drabbade, ofta rödlistade, arterna svårt att sprida sig till
de nya livsmiljöerna (Naturvårdsverket, 2017 a).
Etappmålet om biologisk mångfald bedöms inte vara möjligt att nå fram till
utsatt målår 2020 om inte ytterligare åtgärder sätts in. Målet är att skogar med
höga naturvärden formellt ska skyddas från avverkning samt att de frivilliga
avsättningarna ska öka till totalt 1,5 miljoner ha. För att öka chansen att lyckas
inom utsatt tid behöver arbetet med ersättningsmarker i skog utökas
(Naturvårdsverket, 2017 a). Ersättningsmarker innebär att staten istället för att
betala pengar för en skyddsvärd skog ger markägaren kompensation i form av ett
annat skogsområde som markägaren kan fortsätta bruka när den skyddsvärda
skogen blir formellt skyddad av staten (Naturvårdsverket, 2015).
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A)

B)

C)

Figur 16. Lämnad trädvolym, m3sk/ha, på nettoarealen (avverkningens areal utom hänsynsmark) per landsdel under
perioden 1993 – 2006. Varje år representerar ett 3-årsmedeltal, t.ex. innebär 1993 medelvärdet mellan 1993-1996,
1994 innebär 1994-1997 osv. Mätningarna är gjorda 5-7 år efter slutavverkningar. A) presenterar volymen
hänsynsträd, B)volymen döda träd och C)volymen av skapade högstubbar. Data från Skogsstyrelsens statistikdatabas
(Skogsstyrelsen, 2018 c).
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5 Diskussion

En viktig fråga i hela debatten kring det svenska trakthyggesbrukets
miljöpåverkan är vad som egentligen är syftet med den svenska skogen? Är syftet
att producera virke, att erbjuda rekreation och friluftsliv eller att bevara skogens
alla arter? En majoritet vill nog ändå svara att alla dessa tre delar tillsammans
bildar skogens syfte. Då hamnar vi också i läget att synliga konkreta värden som
t.ex. “kronor och ören”, måste ställas mot mer osynliga samhällsnyttiga värden
som t.ex. rekreationsvärde och biologisk mångfald. Dessa markanvändningsfrågor
är allt annat än lätta att lösa.
Den svenska skogsindustrin med dess bolag och organisationer menar att de
bedriver en hållbar verksamhet med goda framtidsutsikter för att bevara både god
virkesproduktion
samt
biologisk
mångfald
och
naturvårdshänsyn
(Skogsindustrierna, 2018 b). Skogsindustrin vill gärna framhålla att 25% av den
svenska skogen är skyddad eftersom FN´s konvention om biologisk mångfald
kräver att minst 17% av landarealen ska vara skyddad innan år 2020
(Skogsindustrierna, 2018 a; SLU, 2018 b). Detta är dock en sanning med
modifikation eftersom endast 8% av Sveriges skogsmark har ett formellt skydd
och därmed en bra bit kvar till konventionens mål. Att Skogsindustrierna
framhåller 25% beror till största del på att de räknar in skogliga impediment i
procentsatsen. Impediment har inget formellt skydd men eftersom de är
lågproduktiva bedrivs det inget aktivt skogsbruk på dem. Forskare från SLU
menar dock att impediment troligen inte kan ersätta formellt skydd av (obrukad)
produktiv skogsmark när det gäller naturvärden och bevarande av biologisk
mångfald. T.ex. är det bara 2% av de rödlistade skogs- och trädlevande arterna
som är knutna till impediment (Sahlin och Säfve, 2011; SLU, 2018 b). Som i
andra ämnen när det gäller det svenska skogsbruket blir det återigen olika svar
beroende på vem man frågar och för den enskilda medborgaren kan det vara svårt
att veta vad man egentligen ska tro på när åsikter och värderingar ställs mot
varandra.
För att lyckas med ett mer effektivt naturvårdsarbete i skogen krävs troligen
ett bättre samarbete mellan myndigheter och andra “skogsaktörer” i Sverige. En
större samverkan mellan exempelvis Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och
skogsbolag skulle kunna öka förståelsen och kunskapsutbytet mellan de olika
intressenterna. Dessutom skulle en större samverkan mellan skogs- och jordbruket
kunna leda till att fler arter kan gynnas. Detta eftersom flera arter trivs i
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mosaikartade landskap, d.v.s. landskap som innehåller mer än en naturtyp, t.ex.
skog och öppen mark (Artdatabanken, 2017). En sådan samverkan skulle också
kunna bidra till en högre förståelse och tydligare ansvarsfördelning mellan
näringarna gällande exemplet i avsnitt 4.1.7 Skogsfåglar där flera jordbruksfåglar
idag kan gynnas av kalhyggen, medan kalhyggena å andra sidan inte gynnar
skogsfåglarna. Vilken näring som är ansvarig för vilka arter är frågor som skulle
kunna benas ut mer.

5.1 Biologisk mångfald
Sverige har en lång historia av skogsbruk där det övergripande målet alltid har
varit att upprätthålla virkestillgången. Detta har resulterat i skogar med låg
tillgång på gamla strukturer som t.ex. död ved och gamla skogar (Johansson et al.,
2013). Att lämna hänsynsträd och högstubbar på kalhyggen, som är en del av
FSC-certifieringen, syftar till att öka mängden död ved. Förutom att fungera som
livsmiljöer och habitat för flera vedlevande arter är det ett sätt att öka
konnektiviteten i landskapet samt att agera livbåt åt bl.a. flera svampar, lavar och
marklevande skalbaggar under hygges- och förnyelsefasen (Hyvärinen et al.,
2005; Gustafsson et al., 2010; Johansson et al., 2013). Det är dock osäkert om
dessa livbåtar hjälper arter på lång sikt (Johansson et al., 2013), samt att det bästa
vore om man aldrig behövde hoppa i livbåten.
Det moderna skogsbruket handlar till stor del om att skapa likartade bestånd
med ett visst trädslag i en viss storlek. I mångt och mycket har många arter i
skogslandskapet motsatta krav på livsmiljö. De vill ha flera trädarter i flera olika
åldrar och storlekar för att trivas samt både klen och grov död ved. På grund utav
dessa motsatta krav står skogsbruket och den biologiska mångfalden i konflikt
med varandra (Angelstam, 2017).
Fåglar och vissa svampar kan gynnas av att fler hänsynsträd och högstubbar
lämnas kvar vid avverkning, men det kan även vara positivt för den biologiska
mångfalden i stort (Rosenvald och Lõhmus, 2008). Det har dock visat sig vara
mer gynnsamt för den biologiska mångfalden (t.ex. för skalbaggar och svampar)
om små sammanhängande områden med hänsynsträd (10-50 m3/ha) lämnas kvar
jämfört med enstaka träd här och där (Hyvärinen et al., 2005; 2006; Varenius et
al., 2017).
Det lämnas allt fler hänsynsträd på våra kalhyggen idag och om dessa får stå
kvar en lång tid finns en chans att de på sikt kan brytas ned till död ved och då
även gynna de arter som är anpassade till senare successionsstadier. Detta gäller
t.ex. för skalbaggar där hänsynsträd till största del annars gynnar de tidigare
successionsarterna (Djupström et al., 2008). Viktiga strukturer, som t.ex. gammal
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skog, försvinner idag i en snabbare takt än vad nya skapas och koloniseras.
Främst är det bristen på spridningsvägar i det fragmenterade landskapet som
bidrar till att nykoloniseringen går långsamt och därför är också många av
skogens arter hotade (Naturvårdsverket, 2017 a).
Naturvårdsverket (2017 a) konstaterar att miljömålet Levande skogar inte
kommer uppnås inom uppsatt tid och en konsekvens blir att många skogslevande
arter drabbas. Sverige behöva bromsa och helst vända trenden vad gäller
bevarandet av biologisk mångfald men det saknas idag riktlinjer och styrmedel för
att lyckas med detta. Fragmentering av landskapet och arters habitat är ett av de
stora hoten mot biologisk mångfald i skogen (Hyvärinen et al., 2006) och för att
vända denna trend behöver större arealer skyddsvärd skog skyddas på lång sikt
(Naturvårdsverket, 2017 a). Det bildas många nya naturreservat i Sverige men är
de tillräckligt stora? Eventuellt hade det varit bättre att bilda färre men större
naturreservat och därigenom begränsa det intensiva skogsbruket till mer
avgränsade områden.
Stora naturreservat är dock inte hela lösningen på problemet. Gustafsson et
al. (2012) menar att det är kombinationen av små avsättningar spridda i
landskapet och större reservat som kan få bäst effekt. Flera mindre avsättningar
utspridda på landskapsnivå kan bevara små populationer av flera olika arter och
på sätt är det större chans att en större artrikedom bevaras. Framför allt är det flera
kryptogamer som trivs i de mindre skyddade områdena på ca 5-10 ha (Appelqvist,
2005). Ett större område i form av ett reservat är begränsat till en viss plats i
landskapet och därmed kanske vissa arter hamnar utanför skyddet. Däremot
behövs det stora reservat också, dels för att minska inavelseffekter men också för
att flera arter är beroende av stora arealer med kontinuitet för sin överlevnad
(Appelqvist, 2005; Gustafsson et al., 2012).
Med andra ord är planering på landskapsnivå viktigt, för att se helheten och
för att se hur olika naturvårdsåtgärder kan komplettera varandra för att få bäst
effekt. Ett kalhygge behöver inte vara negativt i det stora hela så länge det finns
lämpliga spridningsvägar för känsliga arter kvar i landskapet. Den här överblicken
blir svårare att få om naturvård endast planeras för enstaka bestånd separat. Vissa
arter som t.ex. flera kryptogamer kräver hög konnektivitet i landskapet för att
kunna sprida sig och då blir hänsynsträd och frivilliga avsättningar viktiga
verktyg. Andra arter, som t.ex. fåglar har lättare för att sprida sig över längre
avstånd och helheten på landskapsnivå blir viktigare än enstaka åtgärder i ett
enskilt skogsbestånd.
Det finns inte ett svar på hur den biologiska mångfalden kan bevaras och
gynnas i samklang med skogsbruksmetoder. Vissa arter gynnas av hyggesfasen,
andra föredrar ett hyggesfritt skogsbruk. Det är viktigt att identifiera vilka
områden som är viktiga för vilka arter och därefter besluta om lämpliga skötseloch bevarandeplaner för respektive område. Ibland kanske ett kalhygge är det
bästa, ibland inte. Det kommer aldrig att gå att gynna alla arter på en och samma
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plats och på en och samma gång. Olika successionsstadier gynnar olika arter och
därför är också tidsaspekten viktig; behöver vi akut skydda en art eller är det
långsiktiga skyddet viktigare?

5.2 Ekosystemtjänster
Många människor gynnas av flera ekosystemtjänster (både direkt och indirekt)
utan att ens inse det och på grund av det blir det också väldigt svårt att uppskatta
och förstå värdet av tjänsterna (TEEB, 2010; SOU 2013:68). Bl.a. finns det flera
“osynliga” värden, som t.ex. rekreation, som kan vara svåra att uppskatta och
värdera och i många fall tar vi dem för givet. Just rekreationsvärdet ökar med
andelen ädellövskog (Norman et al. 2011), ett inslag som idag inte är särskilt
vanligt eftersom de barrskogsdominerande monokulturerna breder ut sig i
Sverige.
I takt med ett förändrat klimat blir ekosystemens resiliens allt viktigare. Det
behövs en större medvetenhet och en större hänsyn gentemot ekosystemtjänster
och biologisk mångfald än vad vi ser i dagsläget. Ett intensivt utnyttjande av
skogens träråvara har bidragit till Sveriges välfärd men det har till stor del skett på
bekostnad av andra ekosystemtjänster. För att även i framtiden kunna nyttja
skogens alla värden, både ekonomiska, biologiska, sociala och kulturella, behöver
vi värna om alla lika mycket. I dagsläget är det tveksamt om så är fallet, detta
trots att vi har en skogslagstiftning som säger att produktion och miljöhänsyn ska
väga lika tungt. Produktionsintresset har länge legat steget före och vi når inte upp
till miljömålen om levande skogar och biologisk mångfald.

5.3 Lagstiftning
SVL 30 § är “naturvårdsparagrafen” och här står det att vid skogsbruk ska hänsyn
tas till både natur- och kulturmiljövårdens intressen. Mer preciserat än så här blir
det inte och exakt vad naturvårdshänsyn innebär är inte glasklart. Lagtexten kring
hur virkesproduktionen ska bevaras är desto tydligare och det framgår bl.a. när
och hur avverkning, återplantering, gallring och röjning bör ske. Att lämna små
grupper av träd och enstaka hänsynsträd, som nämns i SVL 30 §, kan till viss dess
lindra de negativa effekterna av en slutavverkning men kommer aldrig att kunna
ersätta de värden en naturskog ger (Gustafsson et al., 2010). Johansson et al.
(2013) menar att det idag inte finns några tydliga exempel på att lagstiftningen
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och certifieringarna har tillräckligt höga nivåer av naturvårdshänsyn för att lyckas
bevara arter som är relaterade till skogsmiljöer.
Miljömålsberedningen (2012) menar att det kan vara så att nuvarande
lagstiftning gör det svårt att bedriva något annat än trakthyggesbruk. SVL reglerar
främst den typ av skogsbruk som innebär avverkning och därför kan det vara svårt
att veta vilka som regler som istället gäller vid hyggesfritt skogsbruk. Ingen
lagtext säger att man som skogsägare måste avverka skog men om man väljer att
göra det finns det ett par paragrafer som reglerar villkoren kring detta, t.ex. 5-6 §§
som syftar till att säkerställa att skogens virkesproducerande förmåga tillvaratas
och säger när och hur ny skog ska planteras och 10 § som syftar till att undvika
exploaterande skog som inte främjar skogens utveckling.
Under 2015 gjordes flertalet ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd med syfte att underlätta för hyggesfritt skogsbruk. Det verkar dock
inte som om dessa ändringar fått någon större effekt eftersom utvecklingen inom
hyggesfritt skogsbruk fortfarande går långsamt i Sverige (Naturvårdsverket, 2017
a).
Det har nu gått sedan 25 år sedan SVL genomgick en stor ändring och
forskningen inom trakthyggesbrukets miljöeffekter har inte stått stilla under
samma tidsperiod. En grundlig genomgång och uppdateringar, i förhållande till
den senaste forskningen, av lagstiftningen är därför önskvärt.
Naturskyddsföreningen var med när FSC startade i Sverige år 1996 men
valde år 2010 att lämna FSC-Sverige pga upprepade regelbrott från skogsägare
utan att det blev några konsekvenser. Naturskyddsföreningen kunde dokumentera
flera fall där FSC-certifierade skogsägare kalhögg skyddsvärd skog och förstörde
livsmiljöer för hotade arter. Trots att detta inte kan ses som tillräcklig hänsyn i
känsliga miljöer var det ingen skogsägare som förlorade sitt certifikat
(Naturskyddsföreningen, 2013; 2018 a).
Certifieringarna kan anses ha tappat sin kraft då ingen kontrollerar hur väl
reglerna följs. En anledning till det att blivit så här kan vara att FSC Sverige under
början av 2000-talet brast i sitt arbete med att uppdatera sina standarder så att de
matchade de internationella principer som tagits fram. En uppdatering ska enligt
praxis göras vart 5:e år men mellan 1998 och 2009 hade inga uppdateringar
genomförts (Tas och Rodrigues, 2009). Att köpa något med FSC-certifiering, som
från början var tanken att underlätta för konsumenter att agera miljövänligt, har
till viss del urvattnats och virket eller pappersprodukten kan likaväl komma från
en skyddsvärd och känslig skog som avverkats “bakom ryggen” på reglerna. Det
är inte alltid helt lätt för konsumenten att “välja sida” i den här debatten och det
blir svårt att göra rätt. Fler kontroller och faktiskt fakta på hur väl
certifieringsreglerna efterföljs och vilken nytta de gör behövs för att vi som
konsumenter ska kunna göra ett miljömässigt bra val när det gäller produkter
tillverkade med skogsråvaror.
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5.4 Trakthyggesbruk vs hyggesfritt
Hyggesfritt skogsbruk är oftast aktuellt som rekommendation där bestånden
kräver förstärkt miljöhänsyn av någon anledning (Skogsstyrelsen, 2010). Ses
ingen sådant behov verkar det åtminstone inte finnas några juridiska hinder för att
bedriva trakthyggesbruk. Arter och artgrupper som far illa av själva
slutavverkningen och hyggesfasen kan gynnas vid hyggesfritt skogsbruk men mer
forskning behövs på området (Miljömålsberedningen, 2012). Att i stället bruka
skogen genom någon form av hyggesfritt skogsbruk kan vara ett alternativ där
den totala störningen är mindre och ekosystemen inte drabbas lika hårt.
Åldersvariationen i skogen blir större och arter som trivs i gammal och
variationsrik skog kan till större del gynnas.
Trots en ökning av intresset för att bedriva hyggesfritt skogsbruk de senaste
åren går utvecklingen av hyggesfritt skogsbruk fortsatt långsamt i Sverige
(Naturvårdsverket, 2017 a). Skogsstyrelsen menar att tillväxten kan bli upp till
40% lägre i ett blädningsskogsbruk men säger också samtidigt att det finns
undersökningar som visar på att tillväxten inte skulle påverkas alls så länge
beståndet har “lämpliga förutsättningar” för att bedriva blädning
(Miljömålsberedningen, 2012). Med andra ord pekar forskningen i bägge
riktningar huruvida ett hyggesfritt skogsbruk skulle påverka tillväxten eller ej.
Enligt en bedömning från Skogsstyrelsen är det troligt att både svampar,
mossor, lavar och fåglar skulle klara sig bättre om fler hyggesfria metoder
tillämpades i Sverige. Även kulturvärden kan bevaras bättre vid hyggesfritt
skogsbruk. Riskerna är istället att produktionen och ekonomin påverkas negativt
samt att körskadorna ökar eftersom virkesuttaget delas upp på flera små uttag
istället för ett stort. För att ha större chans att lyckas med hyggesfria metoder är
det bäst att välja arter som trivs i skugga hellre än i direkt solljus, exempel är gran
och bok (Skogsstyrelsen, 2017 g). Trakthyggesbruket och hyggesfria metoder har
bägge både för- och nackdelar beroende på syfte och ur vilket perspektiv de
jämförs. Det är också sannolikt att effekterna varierar mellan olika bestånd och
mellan olika delar av landet. Det behövs mer forskning och mer långtidsförsök för
att kunna reda ut den frågan bättre (Miljömålsberedningen, 2012).
Ur den rent kostnadseffektiva aspekten skiljer det sig inom Sverige vilka
strukturer som anses vara bäst att bevara. I södra Sverige är det mest effektivt att
avsätta hänsynsträd av björk och asp medan det i norra Sverige är mest effektivt
med gran och tall (Jonsson et al., 2010). Vid avsättningar med 10 träd/ha (vilket
är vad certifieringarna säger) är den ekonomiska förlusten uppskattad till ca 3%
(Elfving och Jakobsson, 2006). När det gäller skapande av död ved är
avsättningar i norra Sverige mer kostnadseffektivt samtidigt som det är bättre att
fokusera på produktionsskogar i södra Sverige (Jonsson et al., 2006). Att generera
död ved genom att skapa högstubbar och förlänga skogsgenerationstiden är
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dessutom mer kostnadseffektivt än att avsätta levande träd (Ranuis et al., 2005).
Dessa förslag har dock ingen förankring i ekologiska aspekter utan bara rent
ekonomiska. Återigen är det viktigt att få med bägge målen i SVL innan
rekommendationer och åtgärder presenteras.
Mer högstubbar, hänsynsträd och död ved lämnas på våra kalhyggen i
Sverige (Figur 16). Men i en studie av Hautala et al. (2004) visade det sig att 6070% av den döda veden som finns på kalhyggen förstörs under andra faser i
trakthyggesbruket än under själva slutavverkningen, bl.a. vid markberedning och
plantering som ofta utförs att tunga maskiner. Att lämna död ved på kalhyggen är
därmed ingen “vattentät” naturvårdsåtgärd så länge trakthyggesbrukets övriga
faser genomförs med dagens metoder. Hautala et al. (2004) föreslår mindre
destruktiva avverkningsmetoder och minskad markberedning som åtgärder för att
dämpa de negativa effekterna.

5.5 Skyddsvärd skog
För att lyckas nå miljömålet Levande skogar krävs det att de kontinuitetsskogar vi
har kvar bevaras och skyddas på ett bra sätt. Det är i dessa skogar vi har höga
biologiska värden och det är också dessa skogar som påverkas mest negativt av
avverkning (Naturvårdsverket, 2017 a).
Miljöarbetet i den svenska skogen går framåt men hittills har det gått för
sakta för att uppnå de krav som samhället, i form av t.ex. miljömål, har beslutat
om. En stor andel skogar med höga naturvärden är idag helt oskyddade
(Naturvårdsverket, 2017 a). Det är därför viktigt att identifiera dessa naturvärden,
t.ex. med hjälp av nyckelbiotopsinventering i skogsmiljöer, innan det beslutas om
skogsbruksåtgärder.
De frivilliga avsättningar av produktiv skogsmark som görs idag är viktiga
verktyg för att nå miljömålen i skogsmiljöer. Dock finns det alltid en risk med
dessa frivilliga avsättningar och den ligger i att det inte är något formellt
långvarigt skydd. Nästa markägare som tar över skogsmarken kan avsäga sig de
frivilliga åtgärderna och istället avverka skogen. Det vore därför önskvärt med
mer bestående skydd istället, för att kunna vara säker på att skyddet finns kvar
framöver.
I frågan om skyddsvärd skog är det viktigt att skilja på gammal skog (över
120 år i södra Sverige och 140 i norra Sverige) och naturskog (skog som under
väldigt lång tid utvecklats utan mänsklig påverkan). Mängden gammal skog har
ökat något medan naturskogen minskar (Naturskyddsföreningen, 2018 a). Även
om vi skyddar den gamla skogen vi har kvar blir det svårt att skapa ny med
trakthyggesbrukets metoder. Bestånden avverkas regelbundet och skogen får
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aldrig en chans att bli gammal (Miljömål, 2018 b). Dessutom bidrar inte
trakthyggesbruket till att skapa olikåldrade skogar vilket också har stor betydelse.
Naturskog som avverkas kan inte bli återskapad inom en överskådlig framtid,
värdena är förlorade. Därför är det viktigt att vi bevarar de fragment av naturskog
som finns kvar i Sverige.
Mycket tyder på att intensivt skogsbruk och bevarande av naturvärden aldrig
kommer kunna gå helt hand i hand och en lösning skulle därför kunna vara att
avsätta de värdefulla skogarna och andra biologiskt viktiga områden för naturvård
medan skogsbruket får bedrivas på andra ställen. Johansson et al. (2013) menar
att flera studier visar på att t.ex. skogliga impediment som är omgärdade av
brukade skogsområden kan fungera som fristäder för flera arter när landskapet i
övrigt förlorar artrikedom till följd av intensivt skogsbruk. Skogsstyrelsens åsikt i
samma fråga är att hyggesfritt skogsbruk ska ses som ett komplement till
trakthyggesbruket och enbart bedrivas på en begränsad del av skogsmarken, t.ex.
på områden där skogar med höga naturvärden behöver skyddas, eller för att
skydda vissa artgrupper så som svampar, mossor och skogsfåglar (Skogsstyrelsen,
2010).
Under 2016 fattades en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och det
statliga skogsbolaget Sveaskog om att långsiktigt skydda särskilt värdefulla naturoch urskogsområden. Överenskommelse omfattar 41 statliga skogsområden på
totalt drygt 47 000 ha (varav ca 29 000 ha är produktiv skogsmark) som kommer
att skyddas som naturreservat (Sveaskog, 2016; Naturvårdsverket, 2017 a). Exakt
när dessa 41 områden, alla i Norrbottens och Västerbottens län, ska ha fått sitt
formella skydd framgår inte. Då Sveaskog äger ca 4 miljoner ha skogsmark i
Sverige (Sveaskog, 2018) kan detta ses som ett litet steg, men ändå ett steg i rätt
riktning. I dessa områden kommer inte Sveaskog att försöka kombinera
virkesproduktion med naturhänsyn (Sveaskog, 2016), vilket har visat sig vara
mycket svårt. Att på detta sätt avsätta separata områden dels för intensivt
skogsbruk och dels för naturvård kan vara en möjlig väg att arbeta mot bättre
naturhänsyn inom skogsbruket och därmed till större del bevara både
ekosystemtjänster, biologisk mångfald och virkesproduktion samt att öka chansen
för att uppnå lagkrav och miljömål.
Om nu virkesproduktion och naturvård ska bedrivas inom samma
skogsbestånd gäller det att hitta en bra nivå på naturvårdsarbetet, t.ex. hur många
hänsynsträd som behöver lämnas kvar eller hur återplanteringen bör se ut, för att
kunna gynna både biologiska värden och virkesproduktion, en inte helt
okomplicerad fråga.
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5.6 Begränsningar
I flera av studierna (t.ex. Djupström et al., 2005 & Hyvärinen et al., 2006) har det
varit svårt att registrera och dokumentera framför allt tillräckligt många rödlistade
arter för att de statistiska analyserna ska vara helt objektiva. Trenderna visar dock
på mestadels negativa resultat när det gäller påverkan på biologisk mångfald som
en följd av trakthyggesbruket.
Intentionen med det här arbetet har inte varit att ge en djupgående analys av
biologiska faktorer utan att samla kunskap kring trakthyggesbrukets effekter på
ett flertal punkter. Under respektive punkt (artgrupper och ekosystemtjänster) går
det givetvis att gräva mycket djupare och analysera mer detaljerat kring HUR
trakthyggesbruket påverkar i form av t.ex. födotillgång, lämpliga
reproduktionslokaler samt konkurrens och samspel sinsemellan. Ett exempel är att
skalbaggars biomassa kan minska till följd till av trakthyggesbruket, vilket i sin
tur kan leda till mindre föda för tättingar och därmed en negativ påverkan på
deras häckning (Rosenvald och Löhmus, 2008).

5.7 Fortsatta studier
Generellt behövs det mer studier och undersökningar inom området för
trakthyggesbrukets miljöeffekter för att i framtiden (bättre) kunna motivera
naturvårdens betydelse inom skogsbruket och för att kunna jämföra med
alternativa metoder. I dagsläget finns det mycket forskning kring de negativa
aspekterna av trakthyggesbruket men det genomförs inte lika mycket forskning
om de eventuellt positiva. Om det beror på att det finns fler negativa aspekter är
svårt att svara på. Oavsett skulle det behövas mer forskning om eventuella
positiva effekter för att på ett säkrare sätt kunna ställa argument mot varandra.
Då metoden med att lämna kvar hänsynsträd och högstubbar på hyggen bara
har praktiserats sedan 1990-talet (då skogscertifieringarna dök upp), är det en
relativt ny metod sett ur en skogsgenerations tid (Elfving och Jakobsson, 2006;
Gustafsson et al., 2010). Därav krävs det mer långsiktiga studier och
undersökningar för att utreda vilken effekt detta kan få för flera artgrupper.
Dessutom krävs det mer studier för att hitta ett lämpligt tröskelvärde för hur stora
ytor med hänsynsträd och övriga avsättningar som behövs för att metoden ska ge
positiva ekologiska effekter. Gustafsson et al. (2012) säger att 5-10% av
skogsbeståndet behöver avsättas för att se någon effekt överhuvudtaget men att
det i de allra flesta fall skulle behövas betydligt mer än så, beroende på vad eller
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vilken art det är som behöver skyddas. Dessutom påverkar trädart, ålder, storlek
och form på hänsynsträden själva bevarandevärdet av metoden.
Till sist bör det bara sägas att det finns betydligt fler artgrupper och
ekosystemtjänster som påverkas av trakthyggesbruket, men att det inte har varit
möjligt att ta upp fler i det här arbetet. T.ex. påverkas flera däggdjur av alla de
skogsbilvägar som har byggts för att underlätta det intensiva skogsbruket
(Johansson et al., 2013).
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6 Slutsats










Det är fler arter som missgynnas än gynnas av kalhyggen och framför allt
är det många ovanliga arter som missgynnas. Arter som har begränsad
spridningsförmåga är de som drabbas hårdast av trakthyggesbruket,
kryptogamer och flera skalbaggar är några exempel.
Naturhänsyn (t.ex. kvarlämnade av hänsynsträd och högstubbar vid
avverkning), områdesskydd (t.ex. naturreservat) och restaurering av
lämpliga livsmiljöer är alla tre viktiga steg för att nå ett effektivt
naturvårdsarbete i skogen. Både formellt skydd och frivilliga avsättningar
är viktiga verktyg för att arbeta med detta och för att bevara den
biologiska mångfalden i skogen.
Det är tveksamt om skogsvårdslagens två mål (produktion och
miljöhänsyn) är jämställda i praktiken och om lagens nivåer av naturvård
är tillräckliga för att bevara den biologiska mångfalden på lång sikt.
På grund av att hyggesfria metoder har praktiserats i mycket begränsad
omfattning i jämförelse med trakthyggesbruket är det svårt att dra några
slutsatser om i vilken grad skogstillväxten skiljer sig mellan dessa
metoder. Här behöver mer forskning och kunskap.
Flera ekosystemtjänster kan påverkas negativt av trakthyggesbruket och
främst av kalavverkning. Det gäller t.ex. skogens förmåga att reglera
vattenflöden, kontrollera näringsläckage samt att erbjuda
rekreationsvärden.
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Bilaga I – Preciseringar av
miljömålet Levande skogar

Miljömålet Levande skogar har flera preciseringar som är fastställda av
regeringen (Miljömål, 2012):










Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska
egenskaper och processer är bibehållna
Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna
Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska
regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga
utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet
har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och
mellan populationer
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla
skogar
Främmande arter och genotyper inte hotar skogens biologiska mångfald
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska
mångfalden inte är introducerade
Natur- och kulturvärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för
fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns
Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna
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Bilaga II – Rödlistans kategorier
De svenska rödlistorna grupperar arterna i enlighet med internationella kriterier i
ett system med sex kategorier för olika grad av sällsynthet och risk för utdöende.
Följande sex kategorier används i rödlistorna:
Nationellt utdöd (RE, Regionally Extinct)
En art är nationellt utdöd när det är ställt utom
rimligt tvivel att den sista individen som är
potentiellt kapabel till reproduktion inom landet
(regionen), har dött eller försvunnit från landet
(regionen).
Akut hotad (CR, Critically Endangered)
En art tillhör kategorin akut hotad när den löper en
extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd enligt något
av kriterierna A till E för kategorin.
Starkt hotad (EN, Endangered)
En art tillhör kategorin starkt hotad om den inte
uppfyller något av kriterierna för akut hotad, men
ändå löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd
enligt något av kriterierna A till E för kategorin.

Figur II. Överblick över
rödlistans sex kategorier
(Artdatabanken, 2015).

Sårbar (VU, Vulnerable)
En art tillhör kategorin sårbar om den löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd enligt
något av kriterierna A till E för kategorin.
Nära hotad (NT, Near Threatened)
En art tillhör kategorin nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för
vare sig akut hotad, starkt hotad eller sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna
för någon av dessa kategorier.
Kunskapsbrist (DD, Data Deficient)
Till denna kategori förs arter om vars utbredning och/eller populationsstatus man
inte har tillräckliga kunskaper för att göra vare sig en direkt eller indirekt
bedömning av utdöenderisken. Enligt tillämpningsreglerna bör det dock finnas
misstankar om att arten kan vara hotad eller till och med försvunnen
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Kriterieöversikt för rödlistekategorierna akut hotad, starkt hotad och
sårbar:
A. Populationsminskning
B. Litet utbredningsområde och populationen är fragmenterad eller minskar
C. Populationen är liten och minskar
D. Populationen är mycket liten
E. Kvantitativ riskanalys.
Informationen i denna bilaga är hämtad från Naturvårdsverket, 2018 c.
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