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Förord 

Detta exa mensarbete skall ses som ett komplement till den uppskattning av natur värden so m 

gjorts ino m SCA vid den senaste nyindelningen. Arbetet är utfö rt på uppdrag av SCA Skog AB i 

Sundsvall under sommaren och hösten 1996. Det omfattar 1 0  poäng och ingår som en del i 

utbildnin gen vid jägmästarlinjen vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Tomas L ämås, vid institutionen för skoglig resurshushållning och geomat ik, har varit min 

handledare i Umeå och varit till stor hjälp vid utfo rmandet och sammanställandet av ar betet. 

Olov Norgren, min handledare vid SCA Skog AB i Sundsvall, har varit till hjälp vid 

framtaga ndet av efterfrågade uppgifter och material för inventeringen. 

Till ovan stående personer och till övriga, vid SCA och SLU, som hjälpt till a tt  få detta 

examensarbete slutfört tackar jag så hjär tligt. 

Magnus Engberg, Umeå i februari 1997. 
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Sammanfattning 

Syftet m ed detta examensarbete var att undersöka natur värden i ungskogsområden (yn gre än ca. 

35 år) på Sundsvalls arbetsområde, SCA. Den äldre, vid avverkning sparade skogen i 

ungskog sområdena undersöktes. Denna delades in i f öljande biotopklasser : "Urskogsartad 

natursko g", "Lövrik skog ", "Sumpskog ", "Strand-, bäckskog ", "Småbiotoper ", "Myrholma r" , 

"Häll-, b lockmark ", "Kultu rmark " och "Trivial skog ". De sex första biotopklasse rna är SCA :s 

egna def in ierade sk. hänsynsbiotoper. Arealer och virkesförråd för varje biotop klass skattades, 

samt om biotope rna innehöll högre naturvärden i form av "Nyckelbiotoper " eller "Omr åden med 

vissa nat urvärden ". 

Utifrån !R-bilder indelade en bildto lkare den äldre skogen i ungskogso mrådena i ovanståend e 

biotopkla sser. Ett sti ckprov ur varje biotopklass valdes av de områden biltolkaren indelade ( PPS 

- ur val) . Dessa besöktes och inventerades. Totala arealer o ch virkesförråd för varje biot opklass 

skattades för hela arbetsområdet. En skattning av sto rleksfördelningen av de sparade objekte n 

äldre sko g gjordes också. 

Arbetet v isar att : 

• Den ä ldre skog som finns sparad i ungskogsområd ena utgör ungefär 2,4 % av 

ungsk ogsarealen, och att den till största del består av "Trivial skog " (utan naturvärden). 

• Av de sex hänsynsbiotope rna är "Sumpskoga r" den mest förekommande i ungskog en. 

• Gans ka l iten areal av den sparade äldre skogen i ungskogsområdena utgörs av "Ursk ogsartad 

naturs ko g", "Småbiotoper " eller "Impediment " (som o ckså registrerades vid invent er ingen ). 

• Hänsyns biotopklasse rna "Urskogsartad natursko g ", "Lövri k skog " och "Strand-, bäc kskog " 

var de enda biotopklasser som innehöll högre naturvärden i fo rm av "Nyckelbiotop er "  och 

"Områden med vissa naturvärden ". 

• Result aten visar att 5 % av hänsynsbiotope rna i ungskogsområdena kan klassas som 

"Nyc kelbiotoper " och 5 %  som "Områden med vissa naturvärden ". 

• En uppdelning av varje biotopklass i sto rleksklasser (areal ) visar att den mesta arealen för 

"Urskogsartad naturskog "  o ch "Lövrik skog " utgörs av objekt som är större än 2 ha. För 

v 



"Småbiotoper ", "Myrholmar " och "Impediment " dominerar de mindre storleksklasse rna 

(mindre än 2 ha) . 

Av de 1 284 ha (2,4 %) äldre skog som är sparad i ungskogsområdena är 660 ha ( 1 ,5 %) spara t i 

form av hänsynsbiotoper och "Kultu rmark ". De tta kan jämföras med ca. 1 3 % hänsyns biotoper 

och "Kul tu rmark " registrerade vid senaste nyindelningen. De 2,4 % som finns sparat p å  äldre 

hyggen kan jämföras med de 4 % äldre skog som idag lämnas som vardaglig naturhänsyn vid 

slu tavverkning av trivial skog på SCA :s marker. Rekommenderade nivåer på sparad skog vid 

avverkning är 5 -20 %,  alltså har det i dagens mått sparats för lite skog vid tidigare av verkningar. 

På vissa enskilda avdelningar sparar man även idag för lite skog efter avverkning. Sett över hela 

landskap, som innehåller både äldre (nyindelad) och yngre skog, kommer dock den sparade 

andelen skog att uppgå till 5 - 10  % .  

Att "Sumpskogar " är den vanligaste hänsynsbio topen i ungskogso mrådena g äller också för den 

nyindelade arealen (skog mer än 35 år) . 

Anledningen till att biotopen "Urskogsartad natursko g "  finns i så liten om fattning i 

ungskogsområdena, beror troligen på att de avverkades när det var tekniskt möjligt, eftersom de 

innehöll så höga ekonomiska värden i form av exempelvis höga virkesförråd. De största 

virkesförråden per ha har också uppmätts i "Urskogsartad natursko g ". 

Att biotope rna "Urskogsartad naturskog ", "Lövrik skog " och "Strand- ,  bäckskog " var de enda 

biotopklasser som innehöll högre naturvärden i fo rm av "Nyckelbiotoper " och "Områden med 

vissa naturvärden " beror troligen på att dessa biotoper o ftas t också innehåller de miljöer och 

element som hänsyns krävande arter måste ha för att leva. 

So m jämförelse till de 5 % av hänsynsbiotope rna i ungskogsområdena som klassats som 

"Nyckelbiotoper " och 5 %  som "Områden med vissa naturvärden " visar resultaten från 

nyindelningen (skog äldre än 35 år) på siffro rna 19 % respektive 49 % .  

S törre lämnade objekt kommer att klara sig bättre mot kanteffekter (t. ex. uttorkning) än de 

objekt so m är små are almässigt. De even tuellt höga naturvärdena i biotope rna kan ha större 

chans att bevaras efter avverkning ju större områden som lämnas. Na turligtvis beror detta också 
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på fo rme n  av området so m lämnas. E tt  långsmalt o mråde påverkas mer av kanteffekter än ett 

cirkulärt. 
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Summary 

Nature conservatlon valnes in forest patches left in clear cutting. 

An inventory of forest younger than 35 years in Sundsvalls district, SCA 

The a im of this study was to examine nature conservation values in young stands (you nger than 

35 years) in Sundsvalls district, SCA. The objects studied were the leftovers a fter cutting, whic h 

consists of smaller patches of old forest in the young stands. These patches were classi fied into 

the fo llo wing biot ape classes: Old growth stands, Broadleaf dominated s tands, Marshy 

woodland, Woodland streams (also includes riparian stands) ,  Various small habitats (includes 

such habitats as cliffs covered with eonstant trickle of water, limesto rre cliffs , cold springs etc ), 

Upland sites in mires, Outcrop and stony ground (as a mosaic in productive forest) , Pastures and 

meado ws (that have not been ploughed or fertilised) and Normal forest In S wedish the biot ape 

classes are na rned as follo ws: "Urskogsartad naturskog ", "Lövrik skog ", "Sumpskog ", "Strand- , 

bäckskog ", "Småbiotoper ", "Myrholmar ", "Häll-, blockmark ", "Kulturmark " och "Trivial skog ". 

The first six classes are called "consideration-biotopes " by SCA. Area and growing stock for the 

biot ape classes were estimated, and also whether or not the patches could be classified as Key 

habitats or Areas with higher conservation value. 

The biot ape classes described above were mapped by inte rpretation of color infrared areal 

photos. A sample of objects from each biot ape class was taken (PPS-sample, patch area was the 

size variable). A field survey was pe rfo rmed in the samp ied patches. Area and gro wing stock 

were estimated by the Hor witz-Thompson form ula. 

The area of patches of old forest le ft in clear cuttings corresponded to 2,4 % of the area of young 

forest. The main part consists of Normal forest, i.e. forests without certain nature conservation 

values .  In the old forest (forest more than 35 years of age) , more than 10 % of the area is 

classified as " consideration biotopes " or Pastures and meado ws. The corresponding figure in the 

young forest was 1 ,5 % .  Scientists have recommended 5-20 % of the forest area to be reserved 

for nature conser vation purposes. Consequently, the areas left in clear cuttings have been too 

small (given that these patches are the only reserved areas) . Marshy woodland is the dominant 

"consideration-biotope " in the young forest, and this is also the case in the old forest A ra ther 

V III 



small area of the old forest patches in the young forest was classified as Old gro wth sta nds, 

Various s mall habitats or Non-productive stands ( this biot ape class was also registered in the 

survey ; i n  S wedish "Impediment ") .  Most Old gro wth stands were probably cut in the p ast 

because of their high monetary v alue. In this stud y, the highest volumes of gro wing sto ck per 

hectare were found in the Old gro wth stands. Key-habitats and Areas with higher ecolo gical 

values we re only found in Old gro wth stands, Broadleaf do rninated s tands and W oodla nd 

streams. These biot apes are likely to have the special en v ir anme ntal f actors and eleme nts that 

threatened species require. The results also sho ws that 5 % of the "consideration-bioto pes " are 

Key-habitats and 5 %  are Areas with higher ecological value. Corresponding figures ar e 1 9 %  

and 49 % respectively, in the old forest Many patches of Old gro wth stands and Broad leaf 

dominated stands were larger than 2 hectare. Patches of this size will be better protected against 

edge-effects (such as drought) than smaller patches. For Various small habitats, Uplan d sites in 

rnires, and Non-productive stands patch sizes less than 2 hectare dominated. The poten tial for 

large patc hes to maintain ecological values depends on the shape of the patches. A long and 

narro w patch will be more affected by edge effects than a circular patch. 
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l. Inledning 

skogsekosystemet bidrar på många sätt till samhäl lets och enskilda individers välfärd. 

Produktion av virke utgör en betydande de l. På senare tid har andra aspekter, t.ex. en b ibehå llen 

biodiversitet, kommit att allt mer fokuseras . Detta kommer til l uttryck även i den svens ka 

skogspoli tiken, t. ex. genom de för skogsbruket uppstä llda produktions- och miljömåle n. 

1.1 Nyindelningen 

För att uppnå miljömålet och samtidigt inte göra alltför stora avkall på virkesproduktio nen, 

måste skogsbruket i många fall effektiviseras. För SCA:s del var den senaste nyindelni ngen en 

stor del i denna effektiviseringsprocess. Genom nyindelningen har SCA Skog AB (som förva ltar 

SCA:s skogar) fått betydligt färskare och bättre data att arbeta med, vilket ger ett bättre 

beslutsunde rlag för att nå de uppställda produk tions- och miljömålen. Nyindelningen innebar 

bl.a. att den genomsnittliga avdelningningsstorleken minskade avsevärt (från ca. 25 ha till ca. 7 

ha) , vilket betyder bättre detaljkunskaper. Nyindelningen pågick mellan 1992 - 1 995 oc h innebar 

att all skogsmark äldre än ca. 35 år nyindelades (Simonsson 1996). Anledningen till att 

resterande delar (skog yngre än ca. 35  år) ej nyindelades var att det normalt sker så stor a 

förändringar (t.ex. röjningar och gallringar) i dessa yngre skogar att det inte vore lönt att 

totalinventera dem vid denna tidpunkt i utvecklingen (Larsson mun tligt) . SCA:s markinnehav 

uppgår till 1 . 8  mi ljoner ha prod uktiv skogsmark. Av denna areal har ca. 925 000 ha (5 1 %) 

nyindelats. Vid nyinde lningen mättes de vanliga virkesproduktionsvariable rna såsom 

virkesförråd, trädslagsblandning etc . Dessutom g jordes en naturvärdesinventering, där områden 

klassades i sk. hänsynsbiotoper (se nedan) . Dessa biotoper utgör grunden til l den ekologiska 

landskapsplaneringen inom SCA. 
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1.2 Ekologisk landskapsplanering 

Begreppet eko logisk landskapsplanering blir allt van ligare inom dagens skogsbruk. Metod erna 

för eko logisk landskapsplanering i Sverige har enligt Tö rnquist ( 1 995) till stor de l upp stått 

genom diskussion och dia log mel lan ett flertal personer i landet. Inte rnationel llitteratu r (från 

framföra llt USA) och inhemsk litteratur (t . ex. Per Ange lstams rapporter i ämnet) har o ckså haft 

betyde lse för skapandet av den svenska plan eringsmode llen. F lera större bo lag har börj at arb eta 

med eko logisk landskapsplanering. Man anser sig kunna effektivisera det långs iktiga 

natur vårdsarbetet och därmed lättare kunna arbeta mot samhäl lets och egna mi ljömå L SCA:s  

ekologiska landskapsp lanering har pågått sedan 1992 och Simonsson (1994b) säger att grunden 

för SCA:s eko logiska landskapsp lanering har varit den senaste nyinde lningen, som har gett färsk 

och relativt deta ljerad information om bo lagets skogar. Inom SCA:s p laneringslandska p 

sammanstä lls al la uppgi fter om hänsynskrävande biotoper. En v iktig de l av detta är SC A:s  egna 

sk. hänsyns biotoper, som registrerats vid nyindelningen. Hänsynsbiotop är ett ganska v itt 

begrepp som kan vara a llt från områden med höga naturvärden idag, såsom nyckelbiot op er, til l 

områden som förväntas få höga naturvärden i framtiden. En rangordning en ligt Simons son 

( 1 996) av de o lika naturskyddstype rna med högsta naturvärdet först ser ut som följer: 

l. Nycke lbiotop (skogsstyre lsen 1995). 

2. Område med vissa naturvärden (Skogsstyre lsen 1995) .  

3 .  Hänsynsbiotop utan att värdet når upp till l e ller 2. 

4. Normal skogsmark e ller trivia l skog (utan naturvärden). 

Hänsynsbiotope rna är m. a. o. områden som bör särbehandlas vid skogsbruk til ls kunskapen om 

eko logi och natur vård b livit bättre. De o lika naturskyddstype rna på SCA:s marker kan bi lda 

kä rnområden, stabila nätverk, förstär kningszoner e ller enski lda bestånd i landskapet (Simonsson 

1994b) .  Beroende på de ens kilda beståndens kar aktärer b lir framtidens skötse lstrateg i  för de m 

olika. När det gäl ler hänsynsbiotope rna sköts dessa enligt tre o lika skötse lstrategier (Simonsson 

1994b) :  

l.  De kan sparas. 

2. De kan överhållas . 

3 .  De kan brukas med natu rnära metoder. 

Brandrefugia la områd en och "Urskogsartad natursko g "  är exempe l på biotoper som sköts enligt 

kategori l .  SCA anser att dessa områden aldrig bör brukas. Skötse lstrategi 2 omfattar t. ex. 
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"Lövr ika skogar" som bör överhållas upp till en omlopps tid för att lövet skall tillåtas att åldras, 

självgallras och dö, varefter sluttavverkning sker när beståndet utvecklats till gransko g. I 

skötselstr ategi 3 inr äknar SCA sådana bestånd som kan tillåta visst brukande utan att 

naturvärd ena he lt förstörs, t.ex. plockhuggning i vissa "Sumpskogar". 

1.3 N a turvärden i ungskog 

I de skogs områden (skog yngre än ca. 35 år) som ej nyindelats finns ganska ofta äldre s kog  

sparad i fo rm av mindre dungar, bredare kantzon er eller större sammanhängande områd en.  Den 

äldre skog en blev sparad vid slutavverkningen av te kniska skäl eller rent av p .g .a. 

naturvårdsskä L SCA var intresserade av hur mycket sådan äldre skog som finns sparad i 

ungskogsområdena, både i form av arealer och virkesförråd, och vad skogen har för 

naturvårdskvaliteter. 

1.4 Syftet med arbetet 

Syftet med mitt examensarbete var att på liknande sätt som vid nyindelningen inventera 

natur värd en i de äldre partier skog på de avdelningar i SCA:s skogar som ej var nyinde lade. 

Skillnaden var att jag inte skulle göra en heltäckande inventering som vid nyindelningen, utan en 

stickprovs undersökning.  Undersö kningen begränsades också till Sundsvalls arbetsområde inom 

Medelpads skogsför valtning. 
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2. Material och metoder 

2.1 Beskrivning av arbetsområdet 

Undersökningen ut fördes på SCA:s mark, på Sundsvalls arbetsområde inom Medelpad s 

skogsförva ltning (figur 1 ) .  

Figur l .  Sundsvalls arbetsområde (Sundsvall 01). D e  mörkare partierna är SCA:s mark. 
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Totalarea len på Sundsvalls arbetsområde var vid undersö kningens tidpunkt ca . 1 23 00 0 ha, vara v 

100 449 ha var skogsmark. Den produktiva skogsmarksarealen uppgick till ungefär 10 0 000 ha, 

genomsnittligt virkesförråd var 107 m 3sk ha -1 och medelbonitet 4,3 m 3sk ha -1 år -1. Den 

nyindelade arealen var ca. 43 000 ha. 

2.2 Förberedelser innan bildtolkning 

Den areal som var aktuell för undersökningen utgjordes av den areal som ej var nyinde lad, 

e xklusive de avdelningar som var avverkade e fter 1992 . Denna areal var ungefär 54 00 0 ha. 

Anledningen til l att avdelningar avverkade efter 1992 uteslöts berodde på att det ej fanns nya 

flygbilder över dessa nyupptagna hyggen (natur värden lämnade vid avverkningar efter 1992 

finns registrerat) . Utsökningen av de avdelningar som skulle ingå i undersökningen gjordes ur 

SCA:s två avdelningsregister (skogsvård och skoglig ana lys) . Avdelninga rna markerad es på 

skogskartor (med ortofoto som bakgrund) och IR- bilder (färgdiapositiv) över arbetso mrådet 

plockades fram. För områden inom koordinate rna 690 1 55 - 694 1 59 var bilde rna från 1 995 och i 

skala l :30 000. Resterande bilder var från 1989, i skala l :60 000. 

2.3 Bildtolkning 

Materi alet skickades ti ll en bildtolkare ( Åke Eriksson) i Östersund. Han har tolkat naturvärden 

från IR - bi lder åt SCA vid den senaste nyindelningen och är därför van vid arbetssättet och vet 

direk tiven. Bildtolkaren markerade de objekt han hittade (äldre partier skog i 

ungskogsavdelninga rna) för hela materialet och klassade objekten en ligt nio tolkningsk lasser 

(tabell l). P.g.a. vissa problem att få tag på !R-bilder till allt material på ett tidigt stadium skedde 

tolkningen i två omgångar. Först tolkades den delen av arbetsområdet där al lt material fanns 

tillgängligt (Delområde l) och sedan to lkades den resterande delen (Delområde 2) när dessa JR

bilder blev tillgängliga. Av de nio tolkningsklasse rna var sex klasser SCA:s hänsynsbiotoper och 

de andra tre klasse rna var "Hä ll- och b lockmark ", "Kulturmark " och "Trivia l skog ". Bildtolkaren 

skattade även virkesförråd och trädslagsfördelning i varje objekt. Alla funna objekt arealmättes 

sedan av mig med en digital planiometer. Resultatet av bildtolkningen visas i tabell l.  
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Tabell l. Antal objekt och areal i varje tolkningsklass enligt flygbildstolkning. Tolkningen utfördes i två omgångar, 

först Delområde l och sedan Delområde 2. 

Delområde l Delområde 2 

To lkning sklass Antal objekt Areal (ha) Antal objekt Areal (h a) 

Urskogsartad 

naturskog 44 98 8 12 

Lövr ik skog 33 1 0 1  27 116 

Sumpskog 220 266 4 1  37 

Strand- ,  bäckskog 19 16 5 5 

Småbiotoper 82 1 14 13 17 

Myrholm ar o o o o 

Häll- , bloc kmark 32 50 18 28 

Kulturmark 6 lO 6 24 

Trivial skog 1 79 292 7 2  9 6  

Summa 6 15 947 1 90 335 

2.4 Definitioner av biotopklasser 

Nedan be skrivs SCA:s sex hänsynsbiotoper (enligt SCA:s definition (Simonsson 1994a)) sa mt 

de övriga tre biotopklasser som användes i studien ( "H äll- och blockmark ", "Kulturmark " s amt 

"Trivial skog ") (Norgren, muntligt) . 

Urskogsartade naturskogar 

Självföryngrade skogar som är relativt opåverkade av mänskliga ingrepp. Orördhets kravet är 

relativt oc h är t. ex. olika vid kusten och vid fjällkedjan. Det påpekas också att man måste ha ett 

fu nktionellt synsätt på orördhetskravet 

6 



Lövrika skogar 

Biotopkoden lövr ik är en heterogen grupp och skall omfatta avdelningar med över 50 % löv samt 

avdelningar där lövet på något annat sätt är naturvårdintressant, t .ex . i följande fall : 

- Lövbrännor .  

- Lövskog uppkommen efter avverkning på skogsmark . 

- Lövskog uppkommen genom att odlad mark vuxit igen . 

- Äldre blandskogar med stor andel asp och sälg . 

- "Vanlig " barrskog med grupper av grova aspar och sälgar . 

Sumpskogar 

Produktiv skogsmark, antingen på fastmark eller på torvmark, där mer än 50 % av bottenskiktet 

utgörs av hydr afila mossor . 

Strand- och bäckskogar 

Skogar som är vattenavgränsade och präglade av sin närhet till vatten . 

Småbiotoper 

Små områden som ofta ligger i extremlägen: 

- Branter och rasmar k 

- Raviner . 

- Surdrag . 

- Nipor . 

- K ällor . 

Myrholmar 

Övergångszoner mellan skogsmark och vå tmark, uddar eller öar i myrar . 
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Häll- och blockmark 

Produktiv skogsmark m ed insprängda part ier av hällar. 

Kulturmark 

Gamla slåtter- och kulturmarker som inte varit plöjda ell er konstgödslad e. 

Trivial skog 

Normal skogsmark utan särskilda natu rvärden. 

2.5 Urval av stickprov 

All info rmation från tolkning en och arealmätning en lad es in i Microso ft Excel, för att på ett 

enk elt sätt kunna göra ett urval av d e  objekt som skulle besökas i fält. Detta urval gjord es som 

ett sk. syst ematiskt PPS - urval, d.v.s. sannol ikh eten för att ett obj ekt skulle komma med i 

samplet v ar proportion el lt mot sto rleken (areal en) på obj ekt et. Urval et gjordes för varje 

tol kningsklass ,  m ed ett förutb estämt antal stickprov p er klass. En grov b estämning gjord es 

g enom att sätta antal et propor tion ellt mot kvadratroten ur ar ealen i tolkningsklassen. Detta antal 

blev s edan till viss d el subjektivt korrigerat. Dels had e jag en gräns för hur många objekt jag 

skulle hinna besöka und er sommaren och d els ville jag ha en relativt stor andel objekt i d e  

intressant a tolkningsklass ema, d.v.s .  ej för många samp lad e objekt i "Trivial skog ". Själva 

urvalsförf arandet gjord es en ligt grundr egle rna för PPS - urval. Eftersom bildto lkning en gjord es i 

två omgångar gjordes äv en ur valet ovan i två omgångar (Delområd e l och 2) , med ung efär ha lva 

arb etsområdet i va lje omgång. I d en andra omgången s aknades täckning av IR - bilder på en d el 

områden, vilket gjord e att antalet stickprov reducerad es (r educeringen gjordes m ed hänsyn till 

hur stor d el som s aknade täckning) . Resultatet av urvalet visas i tab ell 2. 
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Tabell 2. Urvalet som antalet objekt och areal för varje tolkningsklass. Urvalet gjordes för Delområde l och 

Delområde 2 i skilda omgångar. 

Delområde l Delområde 2 

To lkningsklass Antal objekt Areal (ha) Antal objekt Areal (h a) 

U r sko g s artad 

naturskog 1 1  28 2 5 

Lövr ik skog 1 1  73 6 59 

Sumpskog 1 0  20 4 6 

Strand- , bäckskog 4 3 3 5 

Småbiotoper 8 30 3 11 

Myrholmar o o o o 

Häll- , blockmark 4 7 3 1 0  

Kulturmark 4 8 3 11 

Trivial skog 1 2  1 1  5 8 

Summa 64 1 80 29 1 1 5  

2.5 Förberedelser inför fåttinventering 

Ett krav inför fältinventeringen var att jag kände till SCA:s definition på de olika 

hänsynsbiotope rna samt at tmin bedömn ingsnivå låg på ungefär samma nivå som för de 

inventerare som gjort SCA:s nyindelning. För att uppnå detta mål, samt för att få lite 

grundläggande kunskaper om naturvärdesinventering, fick jag gå en grundkurs i 

nyckelbiotopsinventering i början av sommaren. För att mina bedömningar skulle ligga på rätt 

nivå utnyttjades även de hänsynsbiotoper på SCA:s mark som hade kontrollinventerats av 

erfa rna nyckelbiotopsinventerare från skogsvårdsstyrelsen (Simonsson 1996). Bland dessa ytor 

fanns alla de olika hänsynsbiotopklasse rna representerade, och dessutom "Nyckelbiotoper " och 

"Områden med vissa naturvärden ". 
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2.6 Fältinventering 

Vid min inventering bestämdes : 

biotopklass 

markslag 

areal 

ålder 

virkesförråd 

trädslagsfördelning 

ståndortsindex 

fuktighet 

vegetationstyp 

tidigare markanvändning 

kontinuitet 

påverkan 

Virkesförrådet bestämdes grovt genom att multiplicera grundytan med halva medelhöjden i 

beståndet. ståndortsindex bestämdes m.h.a. objektets ståndortsegenskaper. Inventering en av 

själva obj ektet utfördes med subjektivt utlagda relaskoppunkter. Enligt skogsstyrelsens koncept 

(Skogsstyrelsen 1995) angavs även nyckelelement med tillhörande nyckelord och signa larter. 

Utöver indelningen i hänsynsbiotoper antecknades även i förekommande fall om 

hänsynsbiotope rna i sig hade högre naturvärden. Varje hänsynsbiotop kan, ifal l kriterierna är 

uppfyllda, klassas som "Nyckelbiotop" eller "Område med vissa naturvärden". skyddstypen 

"Område med vissa naturvärden" har högre natur värde än hänsynsbiotope rna och skyddstypen 

"Nyckelbi otop" högst naturvärde. T ill sist gjorde jag en allmän beskrivning av objektet, t.ex. av 

sådant som inte gick att beskriva med ovanstående variabler. Många objekt blev delade i fä lt, 

eftersom de innehöll olika biotopklasser eller att virkesförråd, trädslagsblandning e.dyl. skilde 

sig avsevärt inom objektet. Vid inventeringen tillkom också en biotopklass , "Impediment", 

utöver de nio tolkningsklasse rna. Antalet inventerade objekt per dag varierade med hur 

lättillgäng liga och arbetskrävande de var. An talet inventerade objekt per dag varierade från fyra 

till tio .  
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2. 7 skattningar 

I e fterarb etet sammanställdes resultaten i Microsoft Excel så att skattningar av arealer och 

virkesförråd kunde göras. skattninga rna k allas Horvitz-Thompson skattningar och ser för 

skattning av arealer ut som följ er: 

q nh Y � =rr� (l) h= l k= l n hl< 

A 

där: 1j är en skattning av arealen i den fältbestämda klassen j, 

Yh,k,j är den areal som tillhör fältbestämd klass j av det fältbesökta objekt et k i 

tolkningsk lass h,  

q är antalet tolkningsklasser och 

n h är antalet fältbesökta objekt i tolkningsklass h. 

Inklusionssannolikheten (d.v.s. sanno likh et en för ett objekt att ingå i stickprovet) , n h k, för 

fältbesökta objektet k i tolkningsklass h är: 

där: ah k är ar ealen (baserad på flygbi ldstolkningen) för fä ltbesökta objektet k i 

tolkningsk lass h och 

Ah är summa area l i tolkningsklass h. 

Virkesförrådet skattades på samma sätt genom att mu ltiplicera den fä ltbestämda arealen ( y h,k,j ) 

med virk esförrådet per hektar i formeln (l) ovan. 
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A 

Ett appro ximativt medelfel (t: ) för lj ber äknades som: 

2 
där: v(�)= f, A�· sh,j 

h=l nh 

och: 

Yh,k,j 
där: z - --h,k,j - a h,k 

Eftersom undersökningen gjordes i två omgångar (Delområde l och 2) sammanr äknad es 

delresultaten på fö ljande vis : 

A A A 

Yjtot = YjDelområdel + lJDelområde2 

E jtot = (E jDelområdel ) 2 + (E jDelområde2) 2 

För varje fältbestämd klass skattades hur stor areal som fanns inom följande subjektivt valda 

storleksklasser: 0-0,5 ha, 0,5- 1 ha, 1-2 ha, 2-5 ha och >5 ha. För varje fältbestämd klass och 

sto rleksklass utfördes skattningen enligt följande: För varje  objekt som hade en fältbestämd areal 

inom sto rleksklassen, summerades dessa objekts Horvitz-Thompson skat tningar. 
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3. Resultat 

Totalt så har det sparats 1 284 ha äldre skog vid avverkning på de områden som ingick i 

undersökningen, vi lket är ungefär 2,4 % av den inventerade arealen (tabell 3) .  

Tabell 3. Skattad total areal, virkesförråd, areal "Nyckelbiotoper" och areal "Områden med vissa naturvärden" för 

de olika biotopklasserna. Arealen "Nyckelbiotoper" och arealen "Områden med vissa naturvärden" ingår i siffrorna 

i kolumnen Areal. 

Areal Medelfel Relativt 

(ha) (ha) medelfel (%) 

Urskogsartad 

naturskog 50 1 8  3 6  

Lövrik skog 106 28 26 

Sumpskog 196 40 3 8  

Strand-, bäckskog 9 1  21 23 

Småbiotoper 62 34 55 

Myrholmar 1 14 44 39  

Häll- , blockmark 47 1 1  23 

Kulturmark 41  13  32  

Trivial skog 532 50 09 

Impediment 45 20 44 

Virkesfö rråd Nyckel- Områden 

1 2720 

21583 

23540 

1403 1 

1358 1 

921 1 

46 1 2  

21 53 

78626 

1 808 

biotop med vissa 

(ha) naturvärden 

( ha) 

1 7  5 

o 1 5  

o o 

5 o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 
o,o,o,o,o,o,o,o,-.•,o,o,o,o,o.•.•.•.o.•.o,o,o,o,o,o,o.•.o.•,o,•,•.•.•.•--.•.v.•.•,o.•,v.-.•.'"-._"_._._._.,._., •. •.•-•-•-•-•-•.o.•.•-•-•-•·""·'-•·o.•.-.•.O.•.•·•·-.•-•.• • ._._._._._o,o,._o,o.o,o,._• . ..-.o,o,o,•.-.•,o,o,-.o,o,o,._•.-.•,o.-.o.•.o.•.•.•.-.•.o.-.•.o.o.o,o,•.-.•.•.•,o.•,o,•,o.•.v.•.•-•-•.•.•.-.•.•-•.-.•,o.•.-.•.••-'"-"-"·""·"·"-"-"·'"·._._._._._._'"-0."-"-"·�-·-•-o.•.o.•.o.•.o.•.-.•,o.•.•-•.•-•-•-•-•-•-•-•.v.•.•.•-•-•-•.-.o.o.•.o,o,o.•.o.o,o 

Summa 1 284 1 8 1 865 22 20 

De områd en äldre skog som finns sparad i ungskog utgörs till största del av "Trivial skog". 

Förvå rrandsvärt är väl kanske att så liten del av den sparad e areal en är "Impediment". Större 

impedim ent är dock figurlagda på skogskartan och ingår då inte i avd elninga rna, och ej heller i 

undersökningen. Bland hänsynsbiotope rna är " Sumpsko g" den som är vanligast förekommand e. 
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Den mesta volymen virke (m 3sk) finns i "Trivial skog ", men den högsta bestocknin gen (m3sk ha-1) 

har "Urskogsartad natursko g "  (uträknat ur tabell 3) . "Småbiotope rna "  innehåller oc kså hö ga 

vir kesvol ymer per arealsenhet De lägsta värdena finns inte förvånansvärt hos "Impedi ment " oc h 

"Kulturmark ". 

Av det undersökta materia let att döma tycks det endast fi nnas "Nyckelbiotoper " i "Urs kogsartad 

natursko g "  och i "Strand-, bäckskogar". 

Tabell 3 visar att det relativa medelfelet är störst för "Småbiotope r" och minst för "Tri vial 

skog ". 

3.1 Beskrivning av inventerade "Nyckelbiotoper" och "Områden med vissa 

naturvärden" 

Eftersom det inte fanns så många "Nycke lbiotoper " och "Områden med vissa naturvärden " 

bland de inventerade objekten (3 + 3 st) kan det vara värt att beskriva dem utför ligt var för sig, 

för att få en inblick i varför de bedömdes enligt dessa klasser . 

3.1.1 l. Nyckelbiotop-Urskogsartad naturskog 

Området ligger strax NV om Liden i en brink ned mot Indalsälven . Biotopen har också fått 

nyckelbiotopsbet eckningen Brink, med till hörande nyckelord "plockepinn " och "stark sluttning ". 

Detta för att biotopen kännetecknas av en stark sluttning ned mot älven, och att det i sl uttning en 

förekommer oregelbundet liggande stammar som ger en speciell prägel åt området . Sjä lva 

sluttningen består av en mängd små åsar och små raviner, där ravine rna är fuktigare partier med 

surdråg eller mindre bäckar . Området är 5 ,2 ha stort och består till 90 % av 1 20 - årig gran och 

10 % av löv . Virkesförrådet är så högt som 420 m 3sk ha -1 och vegetationstypen lågört . Området 

gav vid första inblick en känsla av nyckelbiotopskaraktär samt att det var estetiskt tillta lande . 

Området är och har under en tid varit utsatt för måttlig påverkan av att ett hygge tagits upp längs 

SV kanten (ovan brinken) . Det var vidare mycket jobbigt och besvärligt att gå i sluttningen, och 

detta var en avgörande orsak till att området e j  blev helt övergånget . De nyckelelement som 

hittades var gammal, grov asp, gammal gran, naturliga stubbar, torrträd, granlågor, lövlågor och 
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lodyta m ed översilning. Signalarter som hittad es var Actea spicata (svart trolldruva) , Hepatica 

nobilis (b låsippa) , Paris quadrifolia (ormbär) , Lobaria pulmonaria (lunglav) och Phellinus 

ferrugineofuscus (ullticka) . 

3.1.2 2. Nyckelbiotop -Urskogsartad naturskog 

Detta områd e är beläg et endast l ,5 km NV om nyckelbiotopen ovan, och ligger liksom den 

tidigare i en brink. Den har också fått likadan bet eckning med beskrivande nyckelord. 

sluttning en här är eme llertid jämnsluttande, dock brant, utan åsar o ch raviner som i de n första 

nyckelbiotopen. Areal en är 2,3 ha med ett genomsnittligt virkesförråd av 300 m 3sk ha -1• 

Trädslagsfördelningen är 60 % gran och 40 % löv med det mesta lövet koncen trerat till NÖ 

delen av området, ned mot älven. Det är också här v i  hittar högörtstypen. I övriga de lar 

lågörtstyp. Området är och har varit påverkat av ett hygge ovan brinken. I detta område uppstod 

samma probl em med inventeringen som i första nyckelbiotopen - svå rframkomligt. T rots detta 

hittades följande nyckelelement och signalarter: gammal, gr ov asp, gammal gran, granl ågor, 

lövlågor, Aconitum septentrionale (stormhatt) , Hepatica nobilis (blåsippa) , Lathyrus vernus 

(vårärt) , Paris quadrifolia (ormbär) , Stellaria holostea (lundstjärnb lomma) , Alectoria 

sarmentosa (ga rnlav) och Raplaparus odorus (nord lig anisticka = doftticka) . 

3.1.3 3. Nyckelbiotop -Strand-och bäckskog 

Området gränsar till nyckelbiotop 2 ovan, mot dess södra kant. Skil lnaden är att d et rinn er en 

bäck igenom denna del mot älven och miljön präglas också av närvaron t ill bäcken, t. ex. genom 

den högre fuktigheten. Bäcken kommer från en kraftigare ravin som flackar ut närmare älven 

och d et fanns r ikt med lågor över bäcken. Övre de len av det l ,3 ha stora området är starkt 

påverkat av avver kning. Hela området består av ren granskog med en ungefärlig ålder a v  1 20 år 

och ett virk esförråd på 200 m 3sk ha -1. Veg etationen k lassades till högörtstyp. Funna nyckelement 

var gammal gran, granlåg or, n aken jordyta och bäck. De signalarter som hittades var Aconitum 

septentrionale (stormh att) , Chrysosplenium alternifolium (gullpudra) , Hepatica nobilis 

(blåsippa) , Ranunculus lapponicus (lappranunk el), Stellaria holostea (lundstjä rnblomma) och 

Lobaria pulmonaria (lunglav). 

15 



3.1.4 l. Område med vissa naturvärden - Urskogsartad naturskog 

Området är beläget ungefär 1 1  km NV om Inda l i Medelpad, på västra sidan om Indals älven. Det 

ligger ej i anslutning till vattnet, utan en bit upp i sluttningen från älven. Arealen är 2,7 ha och 

området består av en mycket brant sluttning , där granen dominerar med 70 % av 

trädslagsfördelningen. I övrigt finns 20 % löv och l O % tall. Virkesförrådet skattades till 250 

m 3sk ha -1 och vegetationstypen bedömdes vara låg ört. Ålde rn på träden i området är ej så hög, 

men ändå finns det gott om död ved och lågor. I nne i beståndet är lågo rna klenare än vid den SÖ 

kanten, där även många träd var vindfällda. Området omgärdas nästan helt av kalhugg en mark , 

vilket gör att påverkan av vind blir kraftig. De hittade nyckelelementen var brandstubb ar och 

grova granlåg or. Inga signalarter hittades, men det fanns så mycket död ved att signalarter 

troligen finns i området. Man kan också tä nka sig att beståndet var för ungt för att hysa några 

signalarter, men det har en mycket god potential att bilda högre natur värden. 

3.1.5 2. Område med vissa naturvärden - Lövrik skog 

Denna tra kt kallas Norbergsboda rna och ä r  beläget i anslutning till Bryggtjä rn, ca. 1 8  km väster 

om Kovland i Medelpad. Vid Norbergsboda rna finns en ruin kvar av ett gammalt torp, som 

endast ligger 300 m från biotopen. Denna är l , 8  ha stor och består till 70 % av löv och 

resterande del av i stort sett bara gran. Virkesförrådet är 350 m 3sk ha -1 och vegetationst ypen är 

till största del högör t Området gav ett mycket trevligt intryck när man kom in i det. Det bestod 

av grova aspar, enst aka gamla, grova tallar och yngre gran (enst aka grövre, äldre gran). De enda 

lågor som fanns var klen lövved, som tycks ha blivit nedröjda vid ett tidigare skede. Hela 

området omgavs av ungskog, bestående av svensk tall eller contorta. Följande nyckelelement 

och signalarter hittades : gammal asp, gammal gran, gammal, grov tall, Hepatica nobilis 

(blåsippa) , Aconitum septentrionale (stormhatt) och Lactuca alpina (torta) . 

3.1.6 3. Område med vissa naturvärden - Lövrik skog 

Området ligger 5 km söder om Viksjö i Ångermanland och omsluts helt av en tät 

contortaplantering. Biotopen är 2,5 ha stor och har en trädslagsfördelning av 30 % gran och 70 
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% löv. Ålde rn i beståndet är ungefär 70 år, virkesförrådet är 220 m 3sk ha -1 och vegetati onstypen 

är lågör t En bäck rinner i områdets östra kant. Många grova granar, björkar och aspar växer i 

beståndet, som bitvis innehåller tätare partier granskog i självgallringsfasen. Trots att d et fanns 

ganska mycket lågor i området så hittade jag inga signalarter som var knutna till dessa (t.ex. 

vedsvampar) . Den enda signalarten som hittades var Hepatica nobilis (blåsippa) och s om 

nyckelelement hittades granlågor (rötlågor o ch vindfällen) , lövlågor och bäck. 

3.2 Den sparade skogens storleksfördelning 

Figur 2 visar att det är stora skillnader i storleksfördelningen mellan de olika biotopkla sse rna, 

men också att storleksfördelningen är ganska j ämn om man ser till alla biotopklasser. 

Urskogsarealen (50 ha) uppdelad på storleksklasser 

57% 

Sumpskogarnas areal (196 ha) uppdelad på storleksklasser 

2-5 ha 

33% 

9% 

0-0.5 ha 

21% 

Lövrik skogsareal (1 06 ha) uppdelad på storleksklasser 

Strand/bäckskogsarealen (91 ha) uppdelad på storleksklasser 

2-5 ha 

12% 

30% 

1 7  



Småbiotopsarealen (62 ha) uppdelad på storleksklasser 

Häll/blockmarksarealen (47 ha) uppdelad på storleksklasser 

0-0.5 ha 

2-5 ha 

59% 

11% 

1-2 ha 

30% 

Trivialskogsarealen (532 ha) uppdelad på storleksklasser 

>5 ha 

2-5 ha 

21% 

24% 

Total sparad areal (1284 ha) uppdelad på storleksklasser 

2-5 ha 

27% 

23% 

Myrholmarnas areal (114 ha) uppdelad på storleksklasser 

54% 

0.5-1 ha 

4% 

Kulturmarksarealen (41 ha) uppdelad på storleksklasser 

0-0.5 ha 

2% 

Impedimentarealen (45 ha) uppdelad på storleksklasser 

0.5-1 ha 

46% 

0-0.5 ha 

54% 

Figur 2. storleksfördelning av objekten inom de olika biotopklasserna och totalt för alla biotopklasser i procent av 

arealen. storleksklasserna är 0-0,5 ha, 0,5-1 ha, 1- 2 ha, 2-5 ha och >5 ha. 
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För klass en "Urskogsartad na tursko g "  så ligg er d en mesta ar eal en (72 % )  i d e  störr e 

storl eksklass erna ( >2 ha ). Detta gäll er också för klass en "Lövr ik skog ", d är 62 % av ar eal en är 

>2 ha. Det är också i d essa biotopklass er vi hittar d e  flesta "Nyck el biotop er "  och "Områd en med 

vissa naturvärd en ". För klass en "Strand- , bäcksko g ", som hys er en d el "Nyck elbiotop er ", är 

and el en ar eal i d e  störr e storl eksklass erna ganska lit en (35 % ). "Ku lturmark erna " tycks vara 

ganska stora, eft ersom h ela 71 % av ar eal en är >5 ha. De små storl eksklass erna domin erar för 

"Småbiotop er ", "Myrholmar " och framförallt "Imp edim ent en ", som har 100 % av ar ea len i 

storl eksklass er <l ha. 
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4. Diskussion 

4.1 Felkällor 

Vissa f elk ällor i und ersökning en finns.  SCA: s avd elningsr egist er inn ehåll er ibland f el i form av 

inkorr ekta avd elningsnu mmer, vilk et ibland st älld e till en d el huvudbry. För vissa 

avd elningsnum mer saknad es också avd elningar på kartan, vilk et trolig en b eror på sla rv vid 

digitalis ering en av skogskartan ell er vid inmatning en av avd elningsnummr et i r egistr et. Detta v ar 

emell ertid int e något störr e b ekymm er och man får nog r äkna med att d et ins myg er sig sådana f el 

i en sådan stor avd elningsdatabas, n är många p erson er är inblandad e i ändringar och 

uppdat eringar av databas en. En annan pot enti el l  f elk älla är bildtolkning en och efter följand e  

f ältarb et e. Bildtolkar en kansk e int e var h elt kons ekvent i sina b edö mningar, vilk et äv en kan g äl la 

för mina egna f ältund ersökningar. Ar eal mätning en av små obj ekt var svår att utföra m ed d en 

el ektroniska planio met ern, eft ersom d en var ganska k änslig. Detta kan ha g ett upphov t ill en d el 

f el i ar ealupp gi fterna, men d e  bör int e vara så stora efterso m  jag h ela tid en gjord e 

ri mligh etsb edö mningar av mina m ätningar. En f elk älla är urval et av stickprov, d els d en 

subj ektiva b est ämning en av antal et stickprov i varj e tolkningsklass, d els PPS - urval et ino m 

tolkningsklass . Kansk e skull e förd elning en av antal et obj ekt so m skull e b esökas s ett ut på anna t 

s ätt. 

4.2 Jämförelse med resultatet från senaste nyindelningen 

De h änsynsbiotop er so m har r egistr erats vid SCA:s s enast e nyind elning är till största mängd 

"Su mpskogar " och "Lövrika skogar " (Norgr en 1996 ), s e  tab ell 4. 
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Tabell4. Areal och andel biotoper av nyindelad areal, samt andel sparade biotoper av den i studien undersökta 

arealen, d.v.s. av den ej nyindelade arealen. 

Biotop 

Urskogsartad 

naturskog 

Lövr ik skog 

Sumpskog 

Strand- ,  bäckskog 

Småbiotop er 

Myrholmar 

Kulturmark 

Summa 

Biotop er inom nyind elad ar eal 

Ar eal (ha ) And el av 

nyind elad ar eal 

(% ) 

3 8 1  0,9 

1 890 4,4 

2287 5 ,3 

486 1 , 1 

1 24 0 ,3 

390 0,9 

2 0,0 

5560 1 2,9 

And el av ej 

nyind elad ar eal 

(% ) 

0, 1 

0,2 

0,5 

0,2 

0, 1 

0,3 

0, 1 

1 ,5 

Tab ell 4 visar att ca. 1 3 % av d en nyind elad e ar eal en är sparad i form av hänsynsbiotop er och 

"Kulturmark er ". Resultat et för ungskogsområd ena visar att 2,4 % av d en und ersökta ar eal en är 

sparad i form av äldr e skog, m en då är alla biotopklass er inr äknad e (äv en "Trivial skog "). Om 

man endast inräknar hänsynsbiotop erna samt "Kulturmark er "  g er d etta en sparad and el på  1 ,5 % .  

Denna siffra blir då j ämförbar m ed siffran för d en nyind elad e ar eal en. Ar eal en sparad ä ldr e skog 

i ungskogsområd ena kan tyckas vara ganska lit en, och äv en om man inr äknar all sparad äldr e 

skog (2,4 % )  så kom mer man int e upp till d e  av forskar e r ekomm end erad e nivå erna på 5 - 20 % 

(Zackrisson, Lilj elund och P ett ersson 1 992) .  En orsak t ill d etta är att naturvårdsinriktat 

skogsbruk är r elativt nytt. Mat erial et i und ersökning en sträck er sig m er än 35 år bakåt i tid en. 

Först und er d en s enar e d el en av d enna p eriod har naturvårdshänsyn tagits i någon störr e 

utsträckning vid slutavv erkningar. En annan orsak till d en låga and el en kan ligga i 

und ersökning ens utförand e. Bildtolkar en har endast l etat eft er obj ekt som varit störr e än ung efär 

0, 1 - 0,2 ha, samt ej tagit m ed alltför långsmala obj ekt som var svåra att mark era på ortofotot. 

Eft ersom myck et naturvård b estår i att lämna enstaka träd, små dungar och smala 

skyddskorridor er kan d etta b etyda att myck et sådant ej kommit m ed i und ersökning en. 

21 



Tabell 4 visar att den största andelen sparad s kog i ungs kogen utgörs av "Sumps kogar " (ej 

inr äknat "Trivial s kog ") ,  vi lket även g äller för den nyindelade arealen. En skillnad är a tt andele n 

"Myrho lmar " i ungs kogen är större än i den nyindelade arealen. Troligen har mycket a v  den 

äldre s kogen i uns kogso mrådena sparats p.g.a. av att de är "tekniska impediment ", d.v. s. alltf ör 

svåra (oe kenomis ka) att bedriva s kogsbru k i. Detta g äller nog s ärskilt "Su mpskogarna " och d e  

f uktiga, glesa "Myrhol marna ". Under senare delen av 35  års perioden sparades nog su mpskog ar, 

myrholmar och andra o mråden snarare av naturvårdss käl än av teknis ka s käl. N äst efte r 

"Sumpskogar " och "Myrholmar " kommer "Lövri ka skogar " och "Strand-, b äcks kogar ". Dessa är 

också de n äst största biotope rna i den nyindelade arealen. De "Lövri ka s koga rna "  torde ha 

avsetts vara olönsa mma att avverka om de sparades i början av 35 års perioden, e fterso m lövet 

aktivt be kämpades ino m skogsbru ket vid denna tidpunkt. Endast O, l % av den sparade s kogen i 

ungs kogsområdena är "Urskogsa rtad naturs ko g ". Detta kan bero på att man g ärna avverkade 

dessa områden fullst ändigt, eftersom de t roligen hade höga e kono mis ka v ärden genom t.ex. h öga 

vir kesförråd. 

I ber äkninga rna av relativt medelfel i tabell 3 visade "Trivial s kog " på l ägsta v ärdet och 

"Småbioto per " på högsta. En av anledninga rna till de tta är att det har funnits en hög 

överensst ämmelse mel lan bildtol karens oc h min bedö mning av biotopen "Trivial s kog " och en 

låg överensst äm melse vad g äller "Småbiotoper ". 

4.3 Jämförelse med kontrollinventeringen av SCA:s hänsynsbiotoper 

Resultatet av s kogsvårdsstyrelsens kontr ollinventering av SCA:s h änsynsbiotoper visar att ino m 

Medelpads skogsförval tning kan 1 9 % av h änsynsbiotope rna klassas som "Nyc kelbiotoper " oc h 

49 % som "Områden med vissa naturv ärden ". Resterande 32 % utgörs alltså av h änsyn sbiotoper 

med l ägre naturv ärden (Si monsson 1 996). Biotope rna är fördelade enligt tabell 5 på de ol ika 

h änsynsbiotopsklasse rna. 
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Tabell5. Fördelningen av hänsynsbiotoper på de olika hänsynsbiotopklasserna i procent av antalet hänsynsbiotoper 

för de tre olika naturskyddstyperna för den nyindelade respektive den undersökta (ej nyindelade) arealen. I det 

senare fallet redovisas andelar av antalet besökta objekt, värdena baseras alltså ej på skattningar av andelar. 

Urs kogsartad 

naturs kog 

Lövri k s kog 

Sumps kog 

Strand- , 

b äc ks kog 

Småbiotop 

Myrholmar 

Andel av totala 

antalet 

h änsynsbio 

toper (%) 

Nyc kelbiotop (%) O mråde med vissa 

naturv ärden (%) 

H änsynsbiotop med 

l ägre naturv ärde än 

föregående (%) 

Nyindelad Undersö kt Nyindelad Undersö kt Nyindelad Undersö kt 

m �  m rt  m �  m �  m �  m �  

50 

25 

8 

o 

1 7  

o 

1 9  

67 

o 

o 

33 

o 

o 

5 

1 9  

1 6  

48 

3 

1 4  

o 

49 

33 

67 

o 

o 

o 

o 

5 

5 

35  

45 

1 5  

o 

o 

32 

8 

1 4  

27 

29 

8 

1 4  

90 

Av de besö kta ob je kten i min undersö kning utgj ordes 5 %  av "Nyc kelbiotoper ", 5 %  av 

"Områden med vissa naturv ärden " och resten, 90 % ,  av enbart h änsynsbiotoper. Det är inte 

konstigt att de flesta nyc kelbiotope rna ärav klassen "Urs kogsartad naturs kog", e ftersom dessa 

biotoper betec knas som gans ka orörda och d ärför innehåller gans ka myc ket död ved, vi lket 

s kapar goda föruts ättningar för att de s kall klassas som "Nyc kelbiotoper ". F uktig mi ljö  är viktigt 

för många rödlistade arter och signalar ter. "Strand-, b äc ks ko g" är en sådan mil jö ,  vilket är en 

vi ktig anledning till att jag klassat sådana ob je kt som "Nyc kelbiotoper ". "Lövri ka s kogar" är 

oc kså vi ktiga mil jöer för känsliga arter. Enligt min s kattning s kall 67 % av "Områden med vissa 

naturv ärden " vara av klassen "Lövr ika s kogar ". 
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4.4 Kanteffekter 

Det är en tillsynes liten areal äldre s kog i ungs kogen som har höga naturv ärden, d.v.s. i form av 

"Nyc kelbiotoper " eller "Områden med vissa naturv ärden ". En orsak kan vara att man inte 

sparade de mest v ärdefulla områdena vid avver kning. Det kan också vara så att obje kten har haft 

högre naturv ärden, men förlorat dem under tidens gång p.g.a. exempelvis kanteffe kter. 

Kanteffe kter kan vara både negativa och positiva, beroende på vil ken syn man har på sa ken. Ett 

ursprungligt s kogse kosystem som "öppnas upp " genom avver kning utsätts för för ändringar i 

mi kro kli matet. Det är i huvudsa k ö kande solinstrålning och vindar som orsakar dessa 

för ändringar (Forman 1 995), genom att evapotranspirationen ö kar. s kogs kantema tor kar alltså 

ut. Detta är med andra ord negativt för de arter som kr äver fu ktig miljö,  och detta är ju fallet med 

många av de h änsynskr ävande arte rna (v äxter) . Vinden kan oc kså orsaka tr äddöd genom 

omfattande vindf ällning ar. storle ken på denna påver kan beror på tr ädslag, j ordart, utsatthet mm. 

Esseen ( 1994) visade att vindf ällningen ö kade med mins kad sparad areal s kog vid avver kning, i 

grandominerad s kog i norra Sverige. Hans resultat visar oc kså på att kanteffe kte rna tr änger in 

minst 56 m i ett cir kul ärt sparat område, vil ket betyder att l ha stora områden påver kas helt av 

kanteffe kter. Esseen gissar på att det behövs minst 5 - 10  ha stora områden för att en av 

kanteffe kter he lt opåver kad kärna i området s kall finnas. Studier gjorda av Olsen ( 1 995) visar att 

minst 30 ha s kog behöver sparas för att den s kall fungera som ett stabilt e kosystem. Olsen ( 1 995) 

anser vidare att kantzone rna runt området bör vara minst 200 m breda för att inga kanteffe kter 

s kall uppstå i den sparade s kogen. Detta betyder att sammanlagt 8 1  ha s kog måste sparas om 

man s kall avver ka runt hela området. J ämför man detta och Esseen' s resone mang med mina 

resultat så kan man s äga att storle ken på de undersö kta obje kten överlag är för s må. Det är 

endast "Urs kogsartad naturs ko g ", "Lövr ik s kog ", " Sumps ko g "  och möjligen "Strand- , b äc ks kog " 

som har någorlunda stora arealer (figur 2) . Det är oc kså bland dessa biotoper som de högre 

naturv ärdena finns ( "Nyc kelbiotop " och "Område med vissa naturv ärden ") .  

4.5 Objektens storlek 

Det har visat sig att många s må områden kan innehålla l ika många a rter som ett stort o mråde, 

enligt den s k. SLOSS debatten (Single Large Or Several Small) . Det kan emellertid uppstå 

s killnader i artsammans ättningen, eftersom arter so m lever kantzonsmiljö kommer att gynnas av 
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att s koge n splittras upp i många mindre områden (J ärvinen och Miettinen 1988) .  Dessa arter 

kommer då att kon kurrera ut de arter som inte trivs i dessa miljöer (stömings känsliga arter) . 

Personligen tror jag att kon kurrensen mellan arter spelar stor roll. Ibland kan man t. ex. hitta den 

myc ket s ällsynta blac ktic kan (Junghuhnia collabens) trots att man inte kan hitta ullticka 

(Phellinus ferrugineofuscus) eller rosentic ka (F amitopsis rosea) , som v äxer i samma miljö och 

på samma substrat och som normalt är myc ket vanligare. Det kan oc kså vara så att för att vissa 

arter s kal l upptr äda måste andra ha föregått dem. Ulltic kan kans ke måste ha v äxt på lå gan innan 

andra högre stående arter i den s k. v ärdepyramiden kan ta över v äxtplatsen. 

4.6 Objektens form 

Den opti mala formen för ett sparat område är en cir kel (om man vill ha stor andel kärnområde) , 

e ftersom kanteffe kte rna troligen påver kar li ka myc ket från alla håll (Esseen 1994) . Formen på 

obje kten i min undersö kning varierar myc ket. Ett s ätt att studera obje ktens fonn kunde ha varit 

att ber äkna kvoten areallperimeter för obje kten. Man kan i varje fall s äga att inget område är 

exakt cir kelformat Troligt är att många obje kt av typen "Strand-, b äc ks ko g" är långsmala, vil ket 

medför att dessa påver kas i större grad av kanteffe kte rna än biotoper som har en rundare fonn. 

4. 7 Objektens lägen 

Kuns kape rna om spridni ngsförmågan hos hotade lavar, svampar och mossor är dåliga. 

Kvarl ämnade partier äldre s kog på hyggen ligger ofta isolerade, utan kontakt med större 

s kogsområden. Detta gör det svårt för v äxtarter att sprida sig till dessa områden. Detta är troligen 

f allet för många av obje kten i min undersökning. 

4.8 Framtiden 

De områden med äldre s kog och de enstaka obje kt som har l ämnats vid avver kning tidigare har 

inte så höga naturv ärden idag, men kan allt eftersom den omgivande ungs kogen blir äldre få 

större betydelse för de framtida naturv ärdena i denna uppv äxande s kog. Man kan t än ka sig att 

höga naturv ärden i form av t.ex. vedsvampar finns kvar i de n äldre sparade s kogen som t.ex. 
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sporer, trots att fru ktkropparna inte är synliga. Dessa kan sedan, när ungs kogen växer upp och 

miljön blir den rätta, börja  gro och ge upphov ti ll höga naturvärden i s kogen. Enstaka t räd och 

s kärmar som lämnats kvar efter avverkning ger i framtiden upphov till s ki ktade s kogar, vil ka 

oc kså anses ha stora naturvärden. Vindfällen i kantzoner som ovan betec knades som något 

negativt, genom att uttor kningen i området ö kar, kan oc kså i ett längre perspe ktiv vara positivt, 

eftersom det s kapas död ved i form av lågor. Många hänsyns krävande arter, t.ex. vedsvampar 

och inse kter, är beroende av död ved. Lågo rna s kall emellertid helst vara s k. rötlågor och 

dessutom grova, för att de behåller fu kten bättre än klena lågor. 

Inom Sundsvalls arbetsområde avver kar man idag ungefär 1000 ha s kog per år, och av detta 

sparas ungefär 40 ha som naturvård, alltså 4 % .  Detta kan jämföras med de 2,4 % som sparades 

efter avver kningar förr (på den inventerade ungs kogsarealen). En stor del av de 4 % som sparas 

idag utgö rs av kantzoner mot t.ex. myrar. Detta är den vardagliga naturhänsyn som tas vid varje  

avver kning på de  områden som klassats som "Trivial s kog" vid nyindelningen. Några större 

områden av det gamla beståndet sparas inte i denna typ av s kog. Större sammanhängande 

områden med höga naturvärden, s k. hänsynsområden, s kapas istället inom ramen för d en 

e kologis ka lands kapsplaneringen. Dessa områden kommer troligen att utgöra ca. 5 - 10  % av den 

totala s kogsmar ksarealen. 
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Bilaga l 

Inventering av nyckelbiotoper 

Skogliga data 
Kartnummer Koordinat Objektnummer Delobj ekt 

l 
Markslag Andel Markslag Andel Markslag Andel Areal Ålder V f/ha TGL 

l l 
SI Fuktighet Andel Fuktighet Andel Fuktighet Andel 

l l l 
Veg.typ Andel Veg.typ Andel Veg.typ Andel Markanvändning Markanvändning 

l 
Kontinuitet 

N a turskyddstyp 

Nyckel
biotop 

Hänsynsbiotop 

l 
Påverkan 

l 
Omf Påverkan 

l 

Omr med vissa naturvärden 

Omf Påverkan Om f 

l l 

Hänsynsbiotop 

Urskogsartad naturskog Lövrik skog Sumpskog Strand/bäckskog Småbiotoper 

Nyckelelement 

Nr Element F Nyckelord Nyckelord Nyckelord 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Påverkan Om f 

l 

Trivial skog 

Myrhohnar etc 

Nyckelord 



Signal-och hotklassificerade arter 

Nr Art F Art F Art F Art F 

Nyckelbiotop 

Nyckelbiotop Nyckelbiotop Nyckel- 1 Nyckcloni /Nyckclonl 

l 
ord 

Nyckelord 1 Nyckelocd (yckclo'd /Nyckclo'd Nyckelord 

l 
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