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Tack!
Examensarbetet har pågått under en längre tid då första inventeringen redan skedde 2001 och
det är många som har hjälpt under denna tid. Första av allt skulle jag vilja tacka min
handledare Nic Kruys som har hjälpt mig under den senare delen av arbetet. Sedan skulle jag
vilja tacka Ola Kårén på Holmen Skog som har hjälpt mig med fältarbetet som inte alltid har
varit så lätt. Anette Waara som då arbetade på Holmen Skog vill jag också tacka då det var
hon som först kom med idén till examensarbetet. Sist men inte minst vill jag tacka vänner och
familj som har kommit med glada tillrop under arbetets gång.
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SAMMANFATTNING
I slutet av 1998 blev Holmen Skog AB certifierade enligt FSC (Forest Stewerd Council) med
en areal på 1 036 000 ha. Därefter har Holmen Skog aktivt arbetat med naturvård inom
skogsbruket. En årligen återkommande intern inventering, vid namn BAKRUS (Bedömning
Av natur – och Kulturmiljöhänsyn gentemot Riktlinjer för Uthålligt Skogsbruk) startades
1995 för att kontrollera kvalitén på företagets naturhänsyn vid föryngringsavverkningar. Efter
1999 har kontrollen utökats till att omfatta alla skogsvårdsåtgärder. De data som samlas in
varje år ligger till grund för beräkningar hur regionerna och distrikten klarat Holmen Skogs
strategiska mål för naturvård. Det strategiska målet är att minst 90 % av den
föryngringsavverkade arealen får maximalt ha en avvikelse per trakt. Dock tolereras inga
avvikelser vad gäller skador på vattendrag, fornminnen, hänsynskrävande biotoper och tydliga
naturvärdesträd.
Holmen Skog AB vill, utifrån sitt mål att inte ha några avvikelser avseende sparande av
tydliga naturvärdesträd vid föryngringsavverkning, i en mer omfattande skala kontrollera
huruvida naturvärdesträd sparas vid föryngringsavverkning. Syftet med den här studien och
inventeringen är att utvärdera hur mycket naturvärdesträd det finns och i vilken grad
naturvärdesträd sparas vid föryngringsavverkning.
Studien koncentrerades till regionerna Lycksele och Örnsköldsvik som vid inventeringen hade
4 respektive 5 distrikt. Av deras planerade slutavverkningsareal år 2001 inventerades 10 %
vilket ger en inventeringsareal på 815 hektar. En inventering skedde före avverkning där
naturvärdesträd märktes med x- och y-koordinater med hjälp av GPS. En subjektiv klassning
av varje träd gjordes efter klasserna smal, normal och grov. Året efter gjordes en inventering
av respektive trakt efter avverkning för att kontrollera om naturvärdesträden var avverkade
eller inte.
På de arealer som är inventerade står efter avverkning, förutom andra träd som lämnas av
naturvårdsskäl, 1,48 naturvärdesträd/ha kvarlämnade. I genomsnitt är det 0,47 träd/ha som är
av klassen grova naturvärdesträd, 0,54 träd/ha som är klassen normal och av klassen smal står
det 0,47 träd/ha. Vid en jämförelse mellan de två inventerade regionerna har region Ö-vik
flest kvarlämnade naturvärdesträd per hektar, 1,61 träd/ha, jämfört med Lycksele som har
1,39 träd/ha. Det trädslag som skiljer regionerna mest är sälg där Ö-vik har 1,32 sälg/ha och
Lycksele 1,14 sälg/ha. Utöver de kvarlämnade 1205 naturvärdesträden konstaterades det att
ytterliggare 161 naturvärdesträd hade avverkats, dvs. 11,8 % av de 1366 naturvärdesträden
som fanns från början. Fördelat på de två regionerna har Ö-vik avverkat 11,2 % (64 st)
naturvärdesträd och Lycksele 12,3 % (94 st). Största anledningen till att ett naturvärdesträd
inte lämnats kvar efter en avverkning är att det har avverkats. Sjuttionio procent av alla icke
sparade naturvärdesträd har avverkats. Andra orsaker är att träden blivit påkörda, påfällda
eller gjorts om till högstubbar.
Holmen Skog har som mål att inte ha några avvikelser avseende sparandet av tydliga
naturvärdesträd vid avverkning. Resultatet av min studie visar dock att för de inventerade
trakterna uppfylls inte det uppsatta målet. Det är en relativt stor avvikelse gällande sparandet
av naturvärdesträd. Av de naturvärdesträd som påträffades före avverkning konstaterades det
att ca 25 % av de träden var avverkade. Ser man till båda inventeringarna (före och efter
avverkning) och räknar med alla naturvärdesträd sjunker siffran och det är ca 11 % av
naturvärdesträden som är avverkade. Merparten av de avverkade träden var sälgar och rönnar.
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Resultatet ger en indikation om på hur många naturvärdesträd som har avverkats på det
inventerade området. Resultatet, antalet avverkade naturvärdesträd, är dock osäkert då det
finns ett okänt antal avverkade naturvärdesträd som varken påträffades före eller efter
avverkningen. Även de otydliga definitioner som FSC satt upp påverkar resultatet.
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Abstract
In the end of 1998 the company Holmen Skog AB was certified accordint to the FSC system
with an area of 1 036 000 hectare. After that Holmen Skog AB has been working actively
with the nature conservation in the forestry. In order to control the quality of the company’s
nature conservation in final fellings they started a yearly inventory which is called BAKRUS
(Judgement of ecological and culture care in relations to policies for a persevering
silviculture). After 1999 the control was expended to include all actions in the forest. The
collected data is the basis for the evaluation of how the regions and districts attain the
company’s strategic objective for nature conservations. The strategic objective is that at least
90 % of the final felled areas only haves one deviation per area. No deviation is tolerated
concerning watercourse, relic of antiquity, areas with high environmental value and obvious
green tree retention
In relation to the goal of not having any deviation concerning obvious nature trees, Holmen
Skog AB wants in a more extensive way measure to what extend the nature trees are reserved
in final felling. The purpose of this study is to evaluate how many nature trees there are and
how many are reserved after final felling.
The study was concentrated to the regions Lycksele and Örnsköldsvik that have 4 respective 5
districts. Ten percent of the planned area for final felling 2001 was inventoried, total 815
hectares. One inventory was made before final felling to point out the nature tree with an x –
and y coordinate be means of the GPS system. A subjective classification of every tree was
made according to the categories thin, normal and large. Next inventory was after final
felling in order to check if the trees were preserved or cut down.
On the 815 hectare that was inventoried 1.48 nature trees per hectares were preserved after
final felling. In average there are 0.47 trees per hectare that are of the large category, 0.54
trees per hectare that are of the normal category and 0.47 of the small category. With A
comparison between the two regions of Ö-vik and Lycksele shows that Ö-vik had the highest
rate of remained trees per hectare, 1.61, compared to Lycksele that had 1.39. The tree species
that separated the two regions the most is sallow; Ö-vik had 1.32 sallowtrees/hectare and
Lycksele 1.39 sallowtrees/hectare. Except the 1205 remained trees 161 nature trees had been
cut down, i.e. 11.8 % of the 1366 nature trees that were originally there. Divided between the
two regions Ö-vik had cut down 11.2 % (64 trees) and Lycksele 12.3% (94 trees). The biggest
reason that a nature tree is not kept after final felling is that it is cut down. 79 % of all the not
spared nature trees have been cut down. Other reasons are that they have been knocked down
by the machine or by another tree or that they have been made into a high stump.
The objective that Holmen Skog AB has set is to have no deviation concerning the saving of
obvious nature trees on final felling. The result of my study illustrates that this objective has
not been achieved. There is a relatively large deviation concerning the saving of nature trees.
About 25 % of the nature trees that I have come upon during the inventory before final felling
and at least 11 % of all nature trees from both inventories have been cut down.
The result gives an indication of how many nature trees that was cut down in the specific area.
The result, the exact quantity of nature trees that was cut down, is how ever uncertain due to
the number of the nature trees that have been overlooked in the two inventories. Also the
vague definitions from FSC affect the result.
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1 INTRODUKTION
1.1 Bakgrund
Som ett led i utvecklingen för bevarandet av den biologiska mångfalden startades en
oberoende internationell medlemsorganisation 1993 i Toronto vid namn FSC (Forest
Stewardship Council). Den startades på initiativ av miljörörelsen, skogsnäringen, olika
ursprungsbefolkningar och köpare av virke från 25 olika länder. Idag har FSC sitt
huvudkontor i Oaxaca, Mexico. FSC har utformat 10 grundprinciper med målet att
• behålla skogens produktionsförmåga, ekologiska processer och biologisk mångfald
• ge trygga försörjningsmöjligheter och en säker arbetsmiljö
• respektera lokalbefolkningen
• beakta andra nyttigheter än virke såsom rekreation
• ge långsiktig värdefull virkesproduktion
• och god ekonomisk lönsamhet
Grundprinciperna är generella för hela världen men respektive land förväntas utveckla och
anpassa kriterierna för sina egna behov. Syftet med FSC är att uppmuntra till ett
miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.
I Sverige etablerades en arbetsgrupp för FSC år 1996. Gruppen utarbetade 1998 ett förslag till
en svensk FSC-standard. Idag är 19 företag och myndigheter i Sverige certifierade enligt FSC
varav 9 har en gruppcertifiering. Totalt är drygt 10 miljoner ha skogsmark certifierade i
Sverige, vilket motsvarar 44 % av den produktiva skogsmarken.
I FSC-standarden finns det en standard för miljö och biologisk mångfald där bland annat
värnande om naturvärdesträd och framtidsträd behandlas. Definitionen på naturvärdesträd
enligt FSC standarden i huvuddrag grova och gamla träd, lövträd där de inte är rikligt
förekommande, träd med brandljud eller risbon och träd med tydliga kulturspår. Ett
framtidsträd är ett blivande naturvärdesträd. Som flera andra punkter i standarden finns det
inga entydiga definitioner på vad som är ett framtidsträd. Den svenska FSC-standarden anger
att tio stycken framtidsträd ska sparas per hektar inklusive alla naturvärdesträd. FSCstandarden och naturhänsynen skiljer sig mellan olika länder. Som exempel kan nämnas att i
Finland behövs endast fem träd per hektar sparas (Anon 1999, Vanha-majamaa 2001) medan i
Ryssland är det principiellt fel att lämna träd som naturvård.
Anledningen till att spara träd vid avverkning är att försöka bevara förutsättningarna för
skogens biologiska mångfald. Enligt Vanha-majamaa och Jalonen (2001) har de sparade
träden tre syften,
1. vara ett område där arter och processer kan utvecklas under återväxningsfasen
2. öka trädslagsvariationen i beståndet
3. öka förbindelsen mellan områden på landskapsnivå.
Det finns två sätt att spara träden på vid avverkning, det ena är att spara träden ett och ett och
det andra är att spara flera träd i en grupp. Det sistnämnda anses bättre (Berg et al 1995, Kaila
et al. 1997, Hazell och Gustafsson 1999) på grund av att trädgruppen fungerar som en refug
för olika arter och skapar förbindelser mellan de olika livsmiljöerna. Kanteffekten blir inte
lika stor på det enskilda trädet vilket också gynnar arter senare i nedbrytningsprocessen.
Enstaka träd är också viktiga för arter som behöver levande träd och exponerad ved för att
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kunna överleva. (Esseen 1994). Generellt är stora och gamla träd av större vikt för många
arter än små träd.
Ett av de företag i Sverige som är certifierade enligt FSC är Holmen Skog AB. Företagets
certifiering blev klar i slutet av 1998 och omfattade 1 036 000 ha skogsmark. Därefter har
Holmen Skog aktivt arbetat med naturvård inom skogsbruket. En årligen återkommande
intern inventering, vid namn BAKRUS (Bedömning Av natur – och Kulturmiljöhänsyn
gentemot Riktlinjer för Uthålligt Skogsbruk) startades 1995 för att kontrollera kvalitén på
företagets naturhänsyn vid föryngringsavverkningar. Efter 1999 har kontrollen utökats till att
omfatta alla åtgärder i skogen. Syftet med kontrollverksamheten är att höja kvalitén på utfört
arbete genom att utifrån FSC-standarden uppmärksamma brister i verksamheten. De data som
samlas in varje år ligger till grund för beräkningar hur regionerna och distrikten klarat
Holmen Skogs strategiska mål för naturvård (fältinstruktion bakrus 2002). Det strategiska
målet är att minst 90 % av den föryngringsavverkade arealen skall ha maximalt en avvikelse
per trakt i förhållande till natur- och kulturmiljövårdsdelarna för föryngringsavverkning i
RUS. Dock tolereras inga avvikelser vad gäller skador på vattendrag, fornminnen,
hänsynskrävande biotoper och tydliga naturvärdesträd.
1.2 Syfte
Holmen Skog AB vill i en mer omfattande skala kontrollera huruvida naturvärdesträd sparas
vid slutavverkning utifrån sitt mål att inte ha några avvikelser avseende sparade av tydliga
naturvärdesträd vid avverkning.
Syftet med studien och inventeringen är att utvärdera hur mycket naturvärdesträd det finns
och i vilken grad naturvärdesträd sparas vid avverkning. Gränsen för vad som kan anses vara
ett naturvärdesträd enligt FSC:s definitioner är delvis otydlig och kommer även att diskuteras
i denna studie.
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2 METOD
Holmen Skog AB är uppdelat i 4 regioner; Ö-vik, Lycksele, Iggesund och Norrköping.
Regionerna är i sin tur är uppdelade i distrikt, vanligtvis 4-6 stycken. För att avgränsa studien
och det inventerade området koncentrerades inventeringen till Lycksele och Ö-vik regionerna.
Lycksele och Ö-vik regionerna omfattar totalt 427 00 ha respektive 422 000 ha varav 329 000
respektive 356 000 är produktiv skogsmark. Region Lycksele består av fyra distrikt och
region Ö-vik av tre distrikt, se tabell 1. Inventeringen av de nio distrikten utfördes under två
säsonger, 2002 och 2003. Den första inventeringen genomfördes före slutavverkning och den
andra efter.
Tabell 1. Antal hektar och produktivskogsmark fördelat på de två regionerna och distrikten

Region Lycksele
Norsjö
Lycksele
Robertsfors
Bjurholm
Totalt

Antal hektar

Region Ö-vik

Antal hektar

Björna
Bredbyn - Ullånger
Strömsund - Åsele

Totalt

140 616
106 608
122 635
57 490
427 349

Produktiv skogsmark
106 168
79 890
95 351
47 301
328 710

97 102
107 142
152 113
422 752

Produktiv skogsmark
112 310
125 488
184 954
356 357

2.1 Före avverkning
Genom att besöka huvuddelen av de nio utvalda distrikten insamlades traktdirektiven. Femton
procent av den planerade avverkningsarealen skulle inventeras på varje distrikt. För att
produktionsledarna på distrikten inte skulle påverka urvalet av trakterna som skulle inventeras
gjorde jag själv urvalet där det var möjligt. Kravet för de utvalda trakterna var att de skulle
avverkas under perioden 2002/2003. Då inventeringen började 1 juli, 2002, vilket är slutet av
planeringsperioden, fanns det inte många planerade avverkningar och urvalet blev begränsat.
Vid Bredbyn (Ullångersdelen), Bjurholm, Björna, och Åsele distrikt gjordes urvalet av
produktionsledaren.
För att komma så nära en totalinventering som möjligt av trakterna och samtidigt ta hänsyn
till begränsningar i tid, gjordes en linjeinventering med 75 meters mellanrum mellan linjerna.
Linjerna ritades upp från norr till söder på ett ortofoto (skala 1:5000) med hjälp av ArcGIS.
X- och Y-koordinater för linjernas start och slutpunkter togs fram.
För distrikten Björna och Bjurholm användes i stället traktdirektiven med en skala 1:10000
och linjerna ritades upp för hand med samma mellanrum. Detta beror på att ortofoton inte
fanns tillgängliga inför inventeringsperioden.
Inför inventeringen genomfördes en introduktion på en dag tillsammans med Anette Waara
(dåvarande fält assistent på Holmen Skog, Skogsvårdsavdelningen) då olika typer av
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naturvärdesträd och hänsynsytor studerades. Introduktionen genomfördes på två trakter i
Robertsfors distrikt.
Med hjälp av en GPS, modell Garmin 12 XL och kompass letades första linjens startpunkt ut
och därifrån började jag inventeringen med att gå norrut eller söderut beroende på var linjen
började. Linjerna genom respektive trakt följdes fram och tillbaks och
naturvärdesträd/hänsynsytor letades med ögats hjälp (bilaga 1). Varje naturvärdesträd
markerades på plastfilm på ortofotot som en punkt och gavs ett nummer. En GPS-punkt med
X- och Y-kooordinater togs så nära trädet som möjligt och noterades. Orsaken till varför det
bedömdes vara ett naturvärdesträd noterades också tillsammans med ”trädnumret”. Punkten
har även ritats in för hand på ortofotot/översiktskartan. Vid varje träd lades även en
provträdslapp på ostsidan. På provträdslappen är trädslag och punktnummer antecknade.
Detta för att underlätta sökandet vid andra inventeringen av de naturvärdesträden som hittades
under första inventeringen. Vid bedömningen följdes Holmens Skogs riktlinjer för uthålligt
skogsbruk (tabell 2). Varje träd klassades enligt bedömningen; Grov, Normal eller Smal.
Tabell 2. Riktlinjer från Holmen Skogs som har följts under inventeringen

Naturvärdesträd
Grova aspar och alar i barrdominerade bestånd eller andra områden, där sådan inte
förekommer rikligt
Träd med påtagliga brandljud
Hålträd och träd med risbon
Ädla lövträd norr om Dalälven
Grova enar
Trädformig sälg, rönn, oxel, lind, hägg och fågelbär samt grov hassel i barrdominerade
bestånd eller andra områden där sådana inte förkommer rikligt
Grova träd med påtagligt vid och grovgrenig, platt krona
Träd med tydliga kulturspår
Grova, tidigare frivuxna sk hagmarksgranar
Avvikande och särskilt grova gamla träd
Vid markering av hänsynsytor togs GPS-punkten i mitten av ytan, ytnumret, storleken och
orsak till varför det ska sparas noterades. Hänsynsytor markerades också på plastfilmen.
Riktlinjerna som följdes vid hänsynsytor kan ses i tabell 3. Det insamlade datat fördes in
Excel löpande under hela inventeringsperioden.
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Tabell 3. Riktlinjer för hänsynsytor som har följts under inventeringen

Hänsynsytor
Områden invid källor och källpåverkad mark
Sumpskogar med naturskogskaraktär
Djupa bäckdalar, klyftor och raviner
Äldre skogar på uddar och mindre öar i skärgård, sjöar, vattendrag och myrmarker
Hällmarksskog med stor andel döda träd
Hagmarker och lövängar
Äldre hassellundar och skogsbete med gruppställda träd och gläntor
Övergivna torpställen med inägor
Fäbodvallar
Före detta åkerholmar i skogsmark
Gravplatser
Slåttermyrar och översilningsängar
Lodytor med sippervatten
Kärr och småvatten
Berg- och rasbranter
Örtrika områden längs dråg, bäckar, åar och andra vattendrag
Urskogsrester
Brandfält och lövbrännor
Odlingsrösen, stenmurar och äldre brukningsvägar
Förvildade trädgårdar
Kvarnar, sågar och anordningar för flottning
Kolbottnar och tjärdalar
Fångstgropar
Renvallar och samevisten
2.2 Efter avverkning
Inför återinventeringen 2003 ombads produktionsledarna på samtliga distrikt skicka
kompletteringar över vad som hade ändrats från föregående år och även meddela om trakterna
ännu inte var avverkade. Alla skickade tillbaka direktiven förutom ett distrikt. Överlag med
ett undantag behövdes direktiven inte kompletteras utan skickades tillbaks endast med
kommentarer om trakterna var avverkade.
Med hjälp av Ola Kårén, skogsskötsel och miljöchef på Holmen Skog, konstruerades ett
fältformulär och testades ute i fält. Inför inventeringen kopierades all data över från
föregående år till fältformuläret så att varje trakt fick ett unikt formulär med alla
naturvärdesträdens X- och Y-koordinater, min bedömning till varför det är ett naturvärdesträd
och klasser inlagda.
Inventeringen planerades att ta 5 veckor, genomsnitt 40 hektar per dag
Ett inventeringsdygn såg ut på följande sätt: Inventeringen förbereddes kvällen innan genom
att GPS punkterna från första inventeringen lades in i en Garmin GPSmap 76 S. Hur stor är
avvikelsen (ca +/- 10 meter, sämre vid dålig mottagning). På inventeringsdagen letades första
trädet upp med hjälp av GPS:en och fältformuläret som visade vad för trädslag som söktes.
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Under återinventeringen noterades även naturvärdesträd som inte hittades året innan (2002)
men ändå stod kvar. Vid dessa träd togs och noterades nya GPS-punkter.
Diameter i brösthöjd och höjd mättes på alla naturvärdesträd med hjälp av talmeter respektive
höjdmätare (Vertex III, Haglöf). Vid avverkade naturvärdesträd mättes stubbdiametern och
vid några få undantag även höjden. Vid några tillfällen kunde stubben till det avverkade trädet
inte hittas p.g.a. att GPS:ens noggrannhet var låg vilket gjorde det svårt att hitta aktuell
stubbe. Detta innebär att diametern på stammarna för de ej sparade träd inte kan redovisas.
Vid de tillfällen ett specifikt träd inte hittades räknades trädet som avverkat om det inte stod
ett träd av samma trädslag inom en radie av tjugo meter från GPS-punkten. (Tjugo meter var
noggrannheten för den GPS som användes under första inventeringen). Under hela
inventeringen togs bilder löpande på naturvärdesträd med hjälp av en Canon IXUS 300 digital
kamera.
På kvällen efter varje arbetsdag fördes insamlad data in i en dator. De data som noterades var
trädets diameter, höjd och om trädet var sparat eller inte. De träd som missats i förra
inventeringen fördes in i ett separat ark där även koordinaterna lades in. Bilderna från
inventeringen numrerades efter trädets nummer och sparades i en egen digital bildkatalog.

3 RESULTAT
3.1 Avverkningens omfattning
Inventeringen skulle, enligt planerna, omfatta 15 % av den planerade avverkningsarealen.
Endast 10 % kunde inventeras på grund av att urvalet gjordes i slutet av planeringsperioden.
På distrikten Bredbyn och Ullånger fanns det endast 38 respektive 35,5 hektar planerade
avverkningsytor, vilket motsvarar 5 % respektive 8,9 % av den planerade
årsavverkningsarealen. Totalt inventerades 925 hektar fördelade på 44 trakter under
sommaren 2002. Trakternas storlek varierade mellan 5,5 ha och 50 ha.
Sex stycken inventerade trakter avverkades inte under perioden 2002-2003 vilket innebär att
endast 815,3 hektar fördelat på 38 trakter inventerades efter avverkningen 2003 (tabell 4).
Totalt motsvarar urvalet 9,7 % och fördelat på de två regionerna, 7,9 % på Ö-vik och 11,5 %
på Lycksele.
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Tabell 4. Antalet trakter och antal hektar på varje distrikt som inventerades under året 2002
(Centrera data, så blir det lättare att läsa tabellen. Uteslut decimal)
Region
Lycksele
Norsjö
Lycksele
Robertsfors
Bjurholm
Totalt
Region
Ö-vik

10 % av den
planerade arealen
(ha)
100
150
100
70
420

Inventerat
2002
103
151
146
99
500

Antal
trakter
2002
7
6
7
2
22

Inventerat
2003

Inventerat
2003
91
17
35
106
84
331

Antal
trakter
2003
4
1
3
5
4
17

815,2

38

Inventerat
2002

Björna
Bredbyn
Ullånger
Strömsund
Åsele
Totalt

10 % av den
planerade arealen
(ha)
140
70
40
70
100
420

143
38
35
107
102
424

Antal
trakter
2002
6
3
3
5
5
22

Totalt

840

925

44

103
151
130
99
484

Antal
trakter
2003
7
6
6
2
21

3.2 Svårigheter vid inventeringen av naturvärdesträd
Vid återinventeringen efter avverkningen kunde det konstateras att många av de kvarlämnade
naturvärdesträden hade undgått mig vid första inventeringen. Jag bedömde att ca 890
naturvärdesträd hade undgått mig vilket motsvarar 65 % av alla naturvärdesträd som totalt
hittades under båda inventeringarna.
En analys av vilka naturvärdesträd som undgick mig vid första inventeringen visar att 89,5 %
var av trädslaget sälg, av vilka 80 % var av storleksklasserna smal och normal. 5,1 procent av
de missade naturvärdesträden var rönn, 2,9 % var asp, 1,8 % var tall och 0,7 % var björk.
Dock bedömdes ingen av de kvarlämnade granarna som undgått mig före avverkningen fylla
upp kraven för naturvärdesträd. Av de missade naturvärdesträden var 3,5 % avverkade varav
ca hälften blivit påkörda och sedan fallit omkull. Att det var den vanligaste orsaken berodde
helt enkelt på att det var det enda sättet att se träd som var avverkade och samtidigt undgått
mig innan avverkningen
3.3 Antalet naturvärdesträd efter avverkning
På de 815,2 hektaren som är inventerade står det efter avverkning kvarlämnat 1,48
naturvärdesträd/ha (figur 1). I genomsnitt är det 0,47 träd/ha som är av klassen grova
naturvärdesträd, 0,54 träd/ha som är klassen normal och av klassen smal står det 0,47 träd/ha.
Vid en jämförelse mellan de två regionerna har region Ö-vik mest kvarlämnade
naturvärdesträd per hektar, 1,61 träd/ha, jämfört med Lycksele som har 1,39 träd/ha. Det
trädslag som skiljer dem mest är sälgen där Ö-vik har 1,32 sälg/ha och Lycksele 1,14 sälg/ha.
Utöver de kvarlämnade 1205 naturvärdesträden konstaterades det att ytterliggare 161
naturvärdesträd hade avverkats, dvs. 11,8 % av de 1366 naturvärdesträden som fanns från
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början. Fördelat på de två regionerna har Ö-vik avverkat 11,2 % (64 st) naturvärdesträd och
Lycksele 12,3 % (94 st).
1,80

Ö-vik
Lycksele

1,60

Totalt

1,40

Träd/ha

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Tall

Gran

Björk

Sälg

Asp

Rönn

Totalt

Figur 1. Totala antalet kvarstående naturvärdesträd per hektar efter avverkning, 2003

3.4 Naturvärdesträd före och efter avverkning
Innan avverkningen hittades det 468 naturvärdesträd. Av dessa avverkades 26,9 % (126 st)
året därpå (figur 2). Utöver dessa 468 träd fanns det även 33 stycken naturvärdesträd som
hittades innan avverkningen som sedan hamnade utanför traktgränsen vid avverkningen, dessa
är inte inkluderade i resultatet. Uppdelat per region innebär det att av de naturvärdesträd som
hittades innan avverkning påträffades 40,8 % (191 st) på region Ö-vik och 59,2 % (277 st) på
region Lycksele och av dessa träd var 26,7 % (51 st) avverkade på Ö-vik och 27,1 % (75 st)
på Lycksele (figur 3 och 4).
Smal
Normal
30,00%

Grov

126

Antal avverkade träd

Andel avverkade träd

25,00%

20,00%

15,00%

44

10,00%

26
18

5,00%

12

11

15

0,00%
Tall

Gran

Björk

Sälg

Asp

Rönn

Totalt

Figur 2. Andel och antal avverkade träd som hittades innan avverkning. Fördelade på trädslag och storleksklass.
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Smal
Normal
Grov

30,00%

80

75

Avverkade träd
70
25,00%
60
20,00%
50
40

15,00%
27
10,00%

30

21
20

13
5,00%

8

10
3

3

Asp

Rönn

0

0,00%
Tall

Gran

Björk

Sälg

Totalt

Figur 3. Andel avverkade träd samt det totala antalet avverkade träd som hittades innan avverkning region
Lycksele. Fördelade på trädslag och storleksklass.

Smal
Normal
30,00%

Grov

60

Totalt avverkade NV-träd

51

25,00%

50

20,00%

40

15,00%

30

17

10,00%

20

12
9
5,00%

5

3

10

5

0,00%

0
Tall

Gran

Björk

Sälg

Asp

Rönn

Totalt

Figur 4. Andel avverkade träd samt det totala antalet av de träd som hittades innan avverkning region Ö-vik.
Fördelade på trädslag och storleksklass.

Resultatet av inventeringen före avverkningen visade på att det i genomsnitt fanns 0,57
naturvärdesträd per hektar på regionerna. Genomsnittet var 0,58 i region Ö-vik och 0,57 i
region Lycksele. Inventeringen visade också på att sälgen var det vanligaste naturvärdesträdet
på regionerna med ett medelvärde på 0,32 träd per hektar (figur 5) och även det mest
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avverkade med 9,4 % (44st). Därefter kommer tall med ett medelvärde på 0,08 träd/ha och
andel avverkade, 5,6 % (26 st). Dock påträffades det endast 0,02 granar per hektar innan
avverkning som uppfyllde kraven för naturvärdesträd vilket ger i antal, 13 st. Av dessa tretton
kvarlämnades det endast två stycken under avverkningen.
0,7

Region Ö-vik
Region Lycksele
Totalt

0,6

Träd/ha

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
Tall

Gran

Björk

Sälg

Asp

Rönn

Totalt

Figur 5. Antal träd per hektar uppdelat per trädslag efter inventering 2002, inklusive de icke sparade träd.

Största anledningen till att ett naturvärdesträd inte står kvar efter en avverkning är att det har
avverkats. Sjuttionio procent av alla icke sparade naturvärdesträd har avverkats. Andra
orsaker är att träden blivit påkörda, påfällda eller gjorts om till högstubbar.
Totalt över alla naturvärdesträd innan avverkning har de grova naturvärdesträden en
medeldiameter på 35,6 cm med en variation mellan 14 – 62 centimeter, normalklassen 18,2
cm med variationen 10 – 28 cm och klassen smal 11,0 cm med variationen 1,5 – 21 cm (figur
6). I genomsnitt över alla klasser och trädslag är diametern 25,9 cm med en standardavvikelse
på 12,4. Efter avverkningen sjönk medeldiametern till 20,6 cm med en standaravvikelse på
11,1 vilket kan förklaras med att det är svårare att hitta smala träd innan avverkning än efter
avverkning (figur 7).
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Grov
Normal

50

Smal

45
40
35

Centimeter

30
25
20
15
10
5
0
Tall

Gran

Björk

Sälg

Asp

Rönn

Totalt

Figur 6. Medeldiameter fördelat på trädslag och storleksklass innan avverkning, även standardavvikelsen
redovisas i figuren.
Grov
Normal

50

Smal

45
40

Centimeter

35
30
25
20
15
10
5
0
Tall

Gran

Björk

Sälg

Asp

Rönn

Totalt

Figur 7. Medeldiametern av kvarstående naturvärdesträd efter avverkning 2003, standardavvikelsen redovisas
även i figuren.

4 DISKUSSION
Holmen Skog har som mål att inte ha några avvikelser avseende sparandet av tydliga
naturvärdesträd vid avverkning. Resultatet av min studie visar dock att för de inventerade
trakterna uppfylls inte det uppsatta målet. Det är en relativt stor avvikelse gällande sparandet
av naturvärdesträd. Ca 25 % av de naturvärdesträd som påträffades under inventeringen innan
avverkningen och minst 11 % av alla NV-träd som påträffades under båda inventeringarna har
avverkats.
Resultatet ger en antydan om hur mycket naturvärdesträd som har avverkats på det
inventerade området. Resultatet är dock osäkert då det finns ett okänt antal avverkade
naturvärdesträd som varken påträffades före eller efter avverkningen. De otydliga definitioner
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som FSC satt upp påverkar resultatet. Det är svårt att bedöma vad som är ett naturvärdesträd.
Några exempel på otydliga definitioner i FSC-standarden kan nämnas:
•
•
•

En trädformig sälg. Avser definitionen höjden eller diametern.
Trädformig sälg, rönn, oxel, lind, hägg och fågelbär samt grov hassel i
barrdominerade bestånd eller andra områden där sådana inte förekommer rikligt.
Hur definieras ’rikligt’?
Grova aspar och alar i barrdominerade bestånd eller andra områden En grov asp, ska
det jämföras med träden inom samma trakt eller ska det jämföras med ett större
område.

Otydliga definitioner riskerar att försvåra för föraren av skördaren som bara har några få
sekunder att besluta sig om ett träd är ett naturvärdesträd eller inte. Till och med i min
inventering där jag hade gott om tid att bedöma varje träd var det svårt att följa de ”luddiga”
definitionerna. Varje individ har sin egen uppfattning om vad som är grovt, rikligt och
trädformigt och bedömningen blir alltid subjektiv oavsett hur lång tid det tar att bedöma ett
träd. Under inventeringen togs fotografier på olika naturvärdesträd som visar vad jag har
tolkat som trädformigt och grovt och dessa kan ses i figur bilaga 2. Granen är ett exempel på
ett naturvärdesträd som är svårt att bedöma, jag hittade tretton stycken granar som jag
bedömde uppfylla kraven för naturvärdesträd, men av dessa lämnades endast två stycken efter
avverkning. Det är inte säkert att det var jag som hade bedömt rätt i dessa fall utan att det var
planeraren eller skördarföraren.
För att definitionerna inte ska tolkas av varje enskild individ och bli en subjektiv bedömning
bör FSC-standarden, eller företagets naturvårdspolicy ha tydligare definitioner för de olika
naturvärdesträden. Det är svårt att få en exakt definition vad gäller naturvärdesträd då skogen
varierar över landet men det behövs en ram runt de olika definitionerna för att minska ner den
subjektiva bedömningen. Resultatet för de olika storleksklasserna ger en antydan till vad en
grov tall har för dimension samt vad en trädformig sälg är i för dimensionsklass. Detta skulle
dels underlätta planeringsarbetet och avverkningarna, dels göra det lättare att följa upp
naturvårdsarbetet.
För att kunna spara de naturvärdesträd som enligt FSC ska sparas krävs ett bra
planeringsarbete. De olika distrikten inom Holmen Skog har det hanterat detta på olika sätt.
Vissa distrikt lämnar över en stor del av planeringsarbete åt maskinlagen. Detta kan innebära
svårigheter för distriktet i fråga att kontrollera hur planeringen utförs. Om man inte har en
övergripande bild innan trakten avverkas kan det vara svårt att ta ställning till om vad som är
rikligt med löv och inte.
En vanlig anledning till att mindre naturvärdesträd, t.ex. sälgar och rönnar, skadas och/eller
avverkas kan vara att man vid avverkningen vanligen fäller träd in i det bestånd som man
håller på att avverka. Mindre svårupptäckta träd kan då bli påfällda, skadas, och bli svåra att
se när platsen där de växte avverkas.
Resultatet av min studie visade också att 65 % av alla påträffade NV-träd inte noterades vid
första inventeringen. Detta kan förklaras med att avståndet mellan inventeringslinjerna inte
var anpassade till de olika typer av skog som. I en tallskog är 75 meter tillräckligt men i en tät
granskog där sikten inte är längre än tjugo meter är 75 meter synnerligen för långt. Vid
kommande inventeringar med samma syfte bör en genomgång av traktdirektiven göras först
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för att konstatera vilka skogstyper det är och hur tät skogen är, därefter kan avståndet sättas
mellan linjerna.
Holmen Skog har som tidigare nämnts ett mål att inte har några avvikelser vad gäller tydliga
naturvärdesträd. Tydliga naturvärdesträd kan anses vara riktigt grova träd såsom sälg och tall.
Figur 8 visar ett exempel på ett tydligt naturvärdesträd i form av en gammal tall, denna
hittades på Norsjö distrikt. Dock har det avverkats drygt 15 % av de grova träd som hittades
innan avverkning och knappt 7 % av det totala antalet funna naturvärdesträd. Att andelen
avverkade grova träd är så hög kan bero på att FSC:s definitioner av naturvärdesträd är
inriktade på grova träd. Chansen att ett grovt naturvärdesträd ska bli avverkat är större än de
smala och normala träden.

Figur 8. En gammal tall som är ett exempel på ett tydligt naturvärdesträd på Norsjö distrikt, Lycksele Region

Som resultaten visar har de flesta naturvärdesträd som inte sparats avverkats, men ca 3 % av
de avverkade har kapats på mitten och sparats som högstubbe. En fråga man kan ställa i detta
sammanhang är om detta fortfarande ett naturvärdesträd eller är det avverkat och ska räknas
med i avvikelsen? Enligt min bedömning har de räknats som avvikelse då de har förlorat sin
uppgift som naturvärdesträd. Däremot kan de ha stor betydelse som död ved.
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BILAGA 1
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BILAGA 2
I bilagan visas det se bilder på olika typer av naturvärdesträd. Det finns bilder på tveksamma
fall och fall där det inte är bedömt att vara naturvärdesträd och solklara fall.

En trädformig sälg från distrikt Björna, region Ö-vik, som är sparad efter avverkning. Denna sälg är bedömd
som ett naturvärdesträd
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En grov asp på Bjurholm distrikt, region Lycksele som är sparad efter avverkning.

Ett naturvärdesträd av tall på Norsjö distrikt, region Lycksele som är sparad efter avverkning. Detta träd är
bedömt som naturvärdesträd på pga av sina grova grenar.
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Figur 12. Grovgrenig tall, sparad efter avverkning på distrikt Strömsund, region Ö-vik. Är bedömd som ett
naturvärdesträd pga av sina grova grenar och början till utbredd krona.

Sparad tall på Åsele distrikt, region Ö-vik , räknad som naturvärdesträd pga av sina grova grenar, dock inget
solklart fall
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Serien Arbetsrapporter utges i första hand för institutionens eget behov av viss
dokumentation. Rapporterna är indelade i följande grupper: Riksskogstaxeringen,
Planering och inventering, Biometri, Fjärranalys, Kompendier och undervisningsmaterial,
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