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Sammanfattning 
 
 

Enligt skogsvårdslagen krävs en godkänd föryngring senast tre år efter det att en 
föryngringsavverkning är gjord. Godkända föryngringsmetoder är naturlig 
föryngring, sådd eller plantering. År 1903 infördes den första lagen gällande 
återväxtskyldighet och sedan dess har lagen gradvis förändrats. Från och med 1993 
är miljö- och produktionsmål jämställda. Att återplantering har skett måste 
redovisas av markägare till Skogsstyrelsen och detta görs genom att fylla i och 
returnera ett svarskort. Rapporten redovisar återväxten i fält och jämför detta med 
svaren från svarskorten. Sedan införandet av återväxtinventeringar har 
Skogsstyrelsen de senaste åren haft högst andel godkända föryngrar hitintills. Vad 
detta beror på är inte helt fastställt men val av föryngringsmetod, förädlat 
plantmaterial, klimatförändringar och en generösare syn på lövplantor kan bidra till 
högre andel godkända föryngringar. 
 
Intensionen med rapporten är också att granska hur svarskorten ser ut och hur 
markägare uppfattar dem. Vad skulle kunna förbättras gällande svarskorten? 
Markägare har intervjuats och det har samlats in data via fältobservationer. 
Resultaten har sedan sammanställts och beskriver de skillnader som observerats 
mellan två olika kommuner. Av de 42 områden som är med i undersökningen har 
svarskort inkommit från 37 stycken markägare. I Hylte kommun är andelen 
föryngrade områden 95 procent medan i Halmstad kommun 79 procent. 
Majoriteten av de som skickat in svarskort till Skogsstyrelsen där de säger att de 
utfört en föryngringsåtgärd stämmer överens med svaren på svarskorten. I Hylte 
kommun överensstämmer alla svarskort med observationerna i fält. I Halmstad 
kommun har 18 områden observerats, på 14 stycken av dessa har markägaren 
uppgett att en föryngring är utförd. 
 
Det har visat sig att Skogsstyrelsen kan förbättra sina svarskort både vad gäller 
utformning och innehåll. Väljer markägarna att föryngra på ett sätt som leder till en 
godkänd föryngring eller är tanken med föryngringen att skapa en trivsam 
rekreationsmiljö eller att i framtiden gynna den biologiska mångfalden. Krävs det 
verkligen en så kallad godkänd föryngring på hyggena för att skogsbruket ska 
fortsätta producera de volymerna som görs idag? Det framtida skogsbruket borde ta 
hänsyn till de gällande miljö- och produktionsmål som finns.  
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Abstract 
 
 
According to the Forest Care Act, an approved rejuvenation is required no later than 
three years after rejuvenation has been made. Approved rejuvenation methods are 
natural rejuvenation, sowing or planting. In 1903, the first law on recapture was 
introduced and since then the law has gradually changed. From 1993 onwards, 
environmental and production goals are equal. Replanting has to be reported by 
landowners to the Forest Board and this is done by filling in and returning a reply card. 
The report shows the growth in the field and compares this with the answers from the 
response cards. Hylte municipality, all response cards match the observations in the 
field. In Halmstad municipality, 18 areas have been observed, of which 14 have been 
reported by the landowner that a rejuvenation has been carried out. 
 

The intention of the report is also to review how the response cards look and how 
landowners perceive them. What could be improved on current response cards? 
Landowners have been interviewed and data has been collected through field 
observations. The results have then been compiled and describe the differences observed 
between two different municipalities. In Hylte municipality, the proportion of 
rejuvenated areas is 95 percent, while in Halmstad municipality only 79 percent.  

Keywords: Landowners, Regeneration and Response card.  
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Förord 

 

Denna rapport har jag skrivit efter att jag fått i uppdrag av Skogsstyrelsen att 
inventera och analysera hur verkligheten gällande återväxt stämmer överens 
med den information markägaren skickat in till Skogsstyrelsen i form av 
svarskort. Jag vill tacka Sven Nilsson, Mikaela Petersson och Anders 
Hejnebo för de material de gett mig och de diskussioner vi haft under 
arbetets gång. Vill även tacka min handledare på Linneuniversitetet, Johan 
Lindeberg för hjälp och stöttning.  

Halmstad 2017-05-15 

Lisa Skagerberg 
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 

När avverkning sker, det vill säga när ett bestånd avvecklas och skapar plats för ett 
nytt kallas det föryngringsavverkning (Skogsstyrelsen, 2010). Markägaren är 
skyldig att skicka in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen senast 6 veckor före 
planerad avverkning. Detta gäller slutavverkningar som omfattar minst 0,5 hektar. 
Avverkningsanmälan är ett sätt för myndigheten att hjälpa markägarna med t.ex. 
naturhänsyn och hur ny skog ska anläggas (Skogskunskap 2017). När markägaren 
får godkänt från Skogsstyrelsen att avverka har de upp till fem år på sig att utföra 
avverkningen. När sedan avverkningen utförts ska åtgärder för anläggning av ny 
skog genomföras inom tre år. ”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” (Skogsvårdslagen 2015). Den moderna 
lagstiftningen trädde ikraft 1903 och var en återväxtlag som föreskrev att den som 
avverkade skog var skyldig att anlägga ny skog, genom plantering, naturlig 
föryngring eller sådd. Från detta utvecklades lagstiftningen gradvis för att nyttja 
Sveriges skogsmarks fulla produktionskapacitet. Lagen har ändrats år 1948, 1979 
och 1993 och det är den sistnämnda lagen som idag är den gällande. Det som skiljer 
lagstiftningen från 1993 från föregående år är att produktions- och miljömål nu är 
jämställda (Nylund, 2009).  
 
Skogsstyrelsen har följt föryngringsresultaten sedan 1960-talet. ”Vid anläggning av 
ny skog ska de föryngringsåtgärder vidtas som kan behövas för att trygga återväxten 
av en skog av tillfredsställande täthet och beskaffenhet i övrigt” (Skogsstyrelsen, 
2015). Skogsstyrelsen har som regel att skicka ut ett svarskort till markägare som 
har utfört en föryngringsavverkning. På svarskorten ska markägaren beskriva om de 
utfört t.ex. markberedning, plantering eller om området föryngrats genom naturlig 
föryngring med fröträd. Området som svarskortet gäller visas på en karta på 
baksidan av blanketten. Har de inte utfört någon form av åtgärd kryssas en annan 
ruta i och skogsägaren får då uppge när någon form av åtgärd beräknas äga rum. 
Svaren kan förmedlas till skogsstyrelsen via portofri svarskortsblankett, via e-post 
eller via telefon. Genom detta förfarande kan Skogsstyrelsen kontrollera att 
föryngringar av nya bestånd är gjorda. Skogsstyrelsen samlar den här typen av 
information i en statistisk årsbok och kan på så sätt jämföra hur genomförda 
föryngringsåtgärder ser ut under olika år. 
 
Enligt Bergquist, Fries och Svensson 2017 så visar den årliga inventeringen att 
föryngringsåtgärder utförts på 89 procent av arealen föryngrad skog. 
Återväxtuppföljning används för att bedöma om en föryngring är godkänd enligt 
skogsvårdslagen. En godkänd föryngring kräver att ett visst antal huvudplantor efter 
en inventerad föryngring ska vara minst det antal per hektar som föreskrifterna i 
lagen anger vid ett givet ståndortsindex (Bergquist, 2017). Finns det inte en godkänd 
föryngring efter 5 år förelägger Skogsstyrelsen markägaren att plantera. 
Föreläggandet kopplas till ett vite. Ett vite är i detta fall ett förbestämt belopp, 
vanligtvis motsvarande planteringskostnaden, som måste betalas om inte 
planteringsåtgärd vidtas (Juridikfokus, 2009). I föreläggandet anger Skogsstyrelsen 
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en tidpunkt när åtgärden ska vara utförd. Är den inte utförd, eller det inte kommit 
tillräckligt mycket med naturlig föryngring vid den tidpunkten, begär 
Skogsstyrelsen att domstolen ska utdöma vitet. Därefter förelägger Skogsstyrelsen 
om plantering kopplat till ett nytt vite. Detta kan fortgå tills återväxten är godkänd 
(Hejnebo, 2017). Enligt en rapport från Skogsstyrelsen så har andelen godkända 
föryngringar nått den högsta nivån hittills i återväxtuppföljningens historia. En 
tänkbar förklaring till detta kan vara att skogsägarna idag använder mer robusta 
metoder, alltså mer skogsodling och mindre naturlig föryngring. Dock har alla 
föryngringsmetoder fått en högre andel godkända föryngringar. Det finns olika 
tänkbara förklaringar till att dessa förändringar har skett.  
 

• Skogsägarna har blivit skickligare på att använda rätt föryngringsmetod och 
gör aktiva val där mer förädlat föryngringsmaterial ingår. 

• Klimat- och miljöförändringar medför gynnsammare förhållanden för 
naturlig föryngring. 

• En generösare syn på lövplantor ger även detta en effekt på andelen 
godkända föryngringar (Skogsstyrelsen, 2017).  

• Dagens plantor kan antas ha bättre egenskaper (genetiskt och fysiologiskt) 
än tidigare, vilket är av stor betydelse för överlevnaden (Grossnickle, 2012). 

 
 

 
 
1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur föryngringen ser ut i realiteten 
jämfört med svaren på svarskorten som skogsägarna fyllt i, då detta varierat stort 
de senaste åren. Arbetet ska leda till att Skogsstyrelsen lättare kan skaffa sig en 
uppfattning om hur återväxten faktiskt ser ut. En del i arbetet blir då att se hur 
skogsägarna uppfattar svarsblanketterna. Detta för att kunna utforma och skapa 
bättre förutsättningar för fortsatt kartläggning och mer sanningsenlig 
svarsfrekvens i framtiden.  

• Hur väl stämmer svarskortens svar överens med verkligheten ute i fält? 
• Hur upplever markägarna att svarskort, brev och karta är, lätta eller svåra att 

förstå? 
• Finns det saker gällande svarskorten som kan förbättras, t.ex. utformning, 

tydlighet, kopplingen till kartan på baksidan eller området svarskortet gäller? 
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2. Material och metod 
 
2.1 Metodik 
 
 

Undersökningen bygger på olika indata som har samlats in via fältinventering och 
intervjuer med markägare. Vid kvalitativa studier används ofta intervjuer som 
grund till datainsamling medan de kvantitativa studierna vanligtvis består av 
insamling av data som kan mätas, analyseras och bearbetas numeriskt. 
Kvantitativa studier kan genomföras på 2 olika sätt, surveystudier och 
experimentella studier (Patel & Davidsson 2011). För denna studie valdes en 
kvantitativ observationsstudie då den ansågs bäst lämpad, detta genom att 
undersöka 42 objekt och kolla om det fanns en föryngring eller inte på de utvalda 
områdena. Intervjuerna gjordes som en kvalitativ studie men bearbetades sedan 
som en kvantitativ studie genom att resultatet redovisas numeriskt. 

 
2.2 Fältinventering  

Undersökningen är gjord med hjälp av fältbesök på 42 områden i Halmstad- och 
Hylte kommun, den 15/3, 27/3, 10/4 och 17/4. Områdena som undersökts är 
slumpvis utvalda av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har tillhandahållit aktuella 
kartor över områdena. För att ta sig till hyggena användes en översiktskarta. För 
exakt lokalisering användes telefon med GPS tillsammans med objektskartor. 
Hyggena inventerades genom fältbesök. För att få en uppfattning om hur helheten 
såg ut gjordes en vandring runt de utvalda områdena, detta för att kunna 
kontrollera om det gjorts någon föryngringsåtgärd. Fältinventeringarna gjordes 
inte för att kontrollera om föryngringen var godkänd eller inte.  

Anteckningar sammanställdes senare i ett dokument. Dokumentet innehåller ID 
nummer som är kopplat till fastigheterna, hur och om markägarna har svarat på 
det utskickade svarskortet och hur observationen ute i fält såg ut. Dokumentet 
gjordes sedan om till en tabell med redovisning av data.   

 

2.3 Intervjuer 

För att få reda på hur markägarna ställer sig till huruvida svarskorten är tydliga 
och lätta att förstå har standardiserade intervjuer gjorts. Det vill säga, samma 
frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson. Frågorna som ställdes var 
öppna frågor, och inga svarsalternativ angavs (Patel & Davidsson 2011). Fem av 
åtta personer har svarat på fyra frågor som Skogsstyrelsen utformat:  

 
1. Hur upplever du de svarskort om föryngringsåtgärder som Skogsstyrelsen 

skickar ut?  
2. Hur tydligt är det vilket område som avses?  
3. Är det lätt eller svårt att fylla i svarskortet? 
4. Är det något du tycker saknas eller kan förbättras på svarskortet? 
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I kontakten med de som är intervjuade har syftet med intervjuerna presenterats. För 
att motivera personerna som intervjuats att ställa upp och medverka har de fått 
förklarat för sig att deras medverkan förhoppningsvis leder till framtida påverkan 
och en eventuell förbättring av svarskortens utformning. De som intervjuats har fått 
information om att svaren behandlas anonymt. Svaren från intervjuerna med 
markägarna har bearbetats och sammanställts numeriskt.  

 
3. Resultat 
 
3.1 Återväxten i verkligheten kontra svaren från svarskorten.  
 
 

Av de 42 områden som är med i undersökningen har svarskort inkommit från 37 
stycken markägare, 17 stycken i Halmstad kommun och 20 stycken i Hylte 
kommun. De fem markägare i Halmstad kommun som inte hade svarat när 
undersökningen genomfördes kan ha svarat efter avslutad undersökning.  
 
I Hylte kommun överensstämmer alla svarskort med observationerna i fält. Det 
området där observation saknas har markägaren uppgivit att ingen föryngring är 
gjord, vilket får anses trovärdigt.  
 
I Halmstad kommun har 18 områden observerats, på 14 stycken av dessa har 
markägaren uppgett att en föryngring är utförd. Även här saknas observation på ett 
område där markägaren uppgett att ingen föryngring har skett. På tre observerade 
områden saknas en föryngring, här saknas även svarskort från markägarna.  
 
Tabell 1: Visar föryngrade områden enligt kort, både föryngrade och ej föryngrade från markägaren 
och fältobservation, enligt kort men ej enligt fältobservation, enligt kort men observation ute i fält 
saknas. Visar även områden där kort saknas från markägaren, även här om det är föryngrat enligt 
observation eller ej, och om observation saknas.  
 Halmstad Hylte Totalt 
Antal områden 22 20 42 
Föryngrad enligt kort 
Föryngrad enligt observation 

 
14 

 
19 

 
33 

Föryngrad enligt kort 
Observation saknas 

 
2 

 
0 

 
2 

Ej föryngrad enligt kort 
Observation saknas 

 
1 

 
1 

 
2 

Kort saknas 
Föryngrad enligt observation 

 
1 

 
0 

 
1 

Kort saknas 
Ej föryngrad enligt observation 

 
3 

 
0 

 
3 

Kort saknas 
Observation saknas 

 
1 

 
0 

 
1 
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I Halmstad kommun är 64 procent föryngrat (Figur 2) och i Hylte kommun är det 
95 procent som är föryngrat (Figur 3). 18 procent är inte kontrollerade i Halmstad 
kommun. Hälften av dessa har angett på svarskorten att de utfört en föryngring.  
 
På 33 av 37 kontrollerade områden var det en föryngringsåtgärd utförd. 89 procent 
av de kontrollerade områdena är alltså föryngrade. Tre stycken områden var ej 
föryngrade och på ett av områdena var en föryngringsåtgärd utförd över halva 
området. De fyra sistnämna områden finns i Halmstad kommun (Figur 2).  
 
De objekt där ”observation saknas” har inte kontrollerats på grund av 
svåråtkomlighet i form av t.ex. vägbommar, viltstängsel osv. Dessa är fyra stycken.   
 
 

 
 

Figur 2: Visar fördelningen i procent av antalet observerade genomförda föryngringar i Halmstad kommun. 
Föryngrade områden: Där det finns en föryngring över hela området. Ej föryngrade områden: dessa saknar 
föryngring. Delvis föryngrade områden: här finns en föryngring på halva området. Ej kontrollerade områden: 
dessa har inte kunnat kontrolleras. 

 
Figur 3: Visar fördelningen i procent av antalet observerade genomförda föryngringar i Hylte kommun. 
Föryngrade områden: Där det finns en föryngring över hela området. Ej kontrollerade områden: dessa har ej 
kunnat kontrolleras.   

 

 

64
14

4
18

Föryngrat

Ej föryngrat

Delvis föryngrat

Ej kontrollerat

95

5

Föryngrat

Ej kontrollerat
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3.2 Markägarnas syn och upplevelse gällande svarskorten. 

På frågan hur svarskorten upplevs tyckte två av fem markägare att de upplever att 
svarskortet är riktad till dem som en form av kontroll. Dessa markägare får en bild 
av att Skogsstyrelsen enbart är ute efter att kontrollera och inte för att hjälpa till. 
Tre av fem markägare upplevde svarskorten som bra och tyckte att det var ett bra 
sätt att bli påmind om åtgärder som ska göras.  

Gällande tydligheten vilket område som avses så svarar fem av fem markägare att 
det är väldigt lätt att koppla ihop kartan över området som avses med svarskortet.  

Fem av fem markägare tycker att svarskortet är utformat så att det är väldigt lätt att 
förstå vad som ska fyllas i. 

Tre av fem markägare tycker att svarskorten är kompletta. Två av fem markägare 
tycker att det ska finnas ett fält där de kan skriva in sina kontaktuppgifter, för att 
underlätta inför framtida kontakt.  
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4. Diskussion 
4.1 Metoddiskussion 

En del av de markägare för vilka angivits att ”svarskort ej inkommit” kan ha 
skickat in sina svar efter det att undersökningen avslutats. Efter ett gemensamt 
beslut mellan Skogsstyrelsen och författaren beslutades att ta med dessa i 
undersökningen, dels för att det tog längre tid för vissa markägare att svara på 
svarskortet och dels för att kunna jämföra och se om det finns ett samband mellan 
”svarskort ej inkommit” och ”föryngringsåtgärd utförd”. Endast en av fem 
markägare som inte skickat in svar på svarskortet har utfört en föryngringsåtgärd. 
Den föryngringsmetod som markägarna valt att använda är plantering och detta 
gäller generellt på alla områden som är undersökta. De fem områdena som inte 
kunnat kontrolleras på grund av svåråtkomlighet begränsar resultaten av studien i 
viss mån. Två av dessa har angett på svarskorten att föryngring inte är utförd vilket 
borde kunna spegla verkligheten ute i fält. De två områdena där markägaren kryssat 
i att en föryngring är gjord men inte observerade ute i fält kan vara föryngrade. 

Resultatet visar en viss skillnad mellan Halmstad och Hylte kommun gällande om 
markägarna har skickat in svarskort. I Hylte kommun har alla skickat in svar på 
svarskorten till Skogsstyrelsen och även svarat att de har gjort någon form av 
föryngringsåtgärd. Av de 20 områden i Hylte kommun så kontrollerades 19 stycken 
områden och alla dessa var föryngrade. Kan detta ha en koppling till hur 
markägarna i de olika kommunerna ställer sig till skogsfrågorna och hur de 
bedriver skogsbruk på sina egna marker? Är markägarna mer mån om sin skog om 
de t.ex. bor på fastigheten än om de bor på annan ort, vilket kanske skiljer sig 
mellan Halmstad och Hylte kommun. 

Områdena som är med i undersökningen är slumpvis utvalda och representerar 
Halmstad- och Hylte Kommun. Gällande generaliserbarheten så går 
undersökningen att använda på andra områden med liknande förhållande. Endast 
fem av åtta personer var tillgängliga för intervju via telefon trots flera försök, detta 
kan ha en påverkan på generaliserbarheten då det är en liten grupp som har varit 
med i undersökningen.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Den trend som Skogsstyrelsen sett under de senaste åren och som visar på att 
andelen godkända föryngringar ökar kan stödjas genom en rapport (Bergquist, Fries 
och Svensson 2017). Detta stämmer överens med andelen utförda föryngringar i 
Halmstad- och Hylte Kommun. På 89 procent av de områden som kontrollerats är 
en föryngringsåtgärd utförd.  

Det visade sig att förhållandena såg mer positiva ut än vad Skogsstyrelsen hade 
trott. Som framgår av fältstudieresultaten är det är en hög andel av markägarna som 
har planterat och som även svarat detta på svarskorten. Generationsskiften kan 
påverka hur val av skötselmetod väljs. Har skogen ärvts och den nya ägaren har sett 
den skötas på ett visst sätt är det kanske lättare att följa i samma fotspår. Kanske är 
markägarna idag generellt sett mer upplysta/pålästa gällande återväxt än vad 
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markägare var förr i tiden och med hjälp av Skogsstyrelsen kontroller, i detta fall i 
form av svarskorten, bidrar detta till att föryngringarna sköts av markägarna och på 
detta sätt gynnar återväxten.  

 
I senare diskussioner med Skogsstyrelsen framkom det att deras syfte med 
undersökningen egentligen gällde om föryngringen är godkänd eller inte. Hur ska 
markägarna förhålla sig till detta när de inte behöver redovisa eller förklara detta på 
svarskortet? Vilken typ av föryngring ska markägare prioritera och vad är 
fördelarna respektive nackdelarna med de olika valen? Detta framkommer inte på 
svarskorten utan här frågas enbart om markägaren har utfört eller påbörjat en 
föryngringsåtgärd. Som markägare kan information om vad en godkänd föryngring 
är inte ses vare sig på svarskortet eller på Skogsstyrelsens hemsida, vilket är en stor 
brist. Det kan ifrågasättas vad Skogsstyrelsen bedömer vara en godkänd föryngring, 
eftersträvas jämlikhet i miljö- och produktionsmål borde kanske plantvalet vara en 
viktigare del än antalet plantor. Av de 42 objekt som skulle kontrolleras så var det 
bara ett av områdena som var planterat med tall och två med löv. Kan detta ha en 
framtida påverkan på miljön, att största delen av föryngringsåtgärderna i Halmstad- 
och Hylte kommun som utförs idag sker med granföryngringar?  
 

Enligt Skogsstyrelsens hemsida vill de presentera sig som både en service och 
kontrollmyndighet, men enligt markägarna så uppfattas iallafall svarskorten enbart 
som en form av kontroll. Med anledning av detta kanske Skogsstyrelsen borde 
vinkla svarskorten lite mer mot en hjälp/service för skogsägarna att tänka i annan 
riktning. För att nå ett bra samarbete med skogsägarna och ge dem en ökad 
förståelse för Skogsstyrelsens uppdrag är det viktigt att kontinuerligt se över och 
kritiskt granska den information och de blanketter som Skogsstyrelsen använder sig 
av i sina kontakter med markägare.  

När avverkningsanmälan skickas in av markägaren ska de även beskriva vilken typ 
av föryngring de planerar att göra. Enligt Grossnickle (2012) så påverkar växternas 
egenskaper hur de i senare skedet klarar sig i fält. Kan Skogsstyrelsen genom 
uppgifter från markägarna i samband med föryngringsavverkning och svarskort 
gällande återväxtförslag hjälpa markägarna att utföra en så bra föryngring som 
möjligt, att välja rätt plantmaterial och rätt växtplats. Det är en stor skillnad mellan 
att bedriva en verksamhet utifrån miljöpolitiska mål vilket Skogsstyrelsen gör 
gentemot att vara markägare och bedriva verksamheten utifrån ett rent vinstintresse. 
I politiska debatter kritiseras den nuvarande skogspolitiken och oppositionen menar 
att den urholkar markägarnas äganderätt. Oavsett vad som tycks så bör 
Skogsstyrelsen anstränga sig för att skapa ett bättre samarbete mellan 
Skogsstyrelsen som myndighet och markägarna.  

Krävs det verkligen en så kallad godkänd föryngring på hyggena för att 
skogsbruket ska fortsätta producera de volymerna som görs idag? Vet alla 
markägarna vad definitionen av en godkänd föryngring är? Det borde ligga i varje 
markägares intresse att få en så bra föryngring på sina hyggen som möjligt och som 
på sikt kan ge bra avkastning. Att markägarna istället väljer att sätta färre antal 
plantor än vad den godkända föryngringen kräver för att i ett senare skede slippa 
röja ner dem kanske inte är fel. Klimat- och miljöförändringar gynnar den naturliga 
föryngringen, och de flest har troligen sett ett hygge där stora delar täcks av björk. 
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Som Skogsstyrelsen skriver i sin rapport som utkom 2017 så har det blivit en 
generösare syn på lövplantor och dessa bidrar positivt till andelen godkända 
föryngringar. Att vänta några år till tills föryngringarna kontrolleras kanske bidrar 
till att markägarna vågar prova nya metoder där blandskogar istället växer fram. 
Kanske skulle trädslagsvalet prioriteras hårdare istället för att lägga allt fokus på 
om det är en godkänd föryngring eller inte. Att välja trädslag som är anpassade för 
förhållandena och på så sätt utnyttja markens fulla produktionsförmåga och därmed 
ge markägaren en långsiktigt hållbar avkastning borde vara både Skogsstyrelsens 
och markägarens främsta intresse. 

 

4.3 Förslag på vidare studier  

Då tidigare studier kring just detta ämne av någon annan än Skogsstyrelsen inte 
kunnat hittas så kan tyvärr inte några relevanta jämförelser göras. Kompletterande 
studier framöver skulle kunna vara att avvakta en längre tid efter det att 
svarskorten skickats ut för att se om fler markägare svarar och om det i så fall finns 
ett tydligare samband mellan ”svarskort ej inkommit” och ”föryngringsåtgärd ej 
utförd”. Även att göra en mer ingående fältinventering, där antalet plantor räknas 
med hjälp av provytor samt använda sig av ett större antal områden för att se om 
föryngringarna är godkända eller inte, vilket Skogsstyrelsens syfte med 
svarskorten egentligen är. Detta måste i så fall framgå på svarskorten, att det är just 
en godkänd föryngring som Skogsstyrelsen frågar efter. För att få ett bättre 
underlag så borde fler markägare intervjuas.  

 

4.4 Slutsatser 

En av de slutsatser som kan dras av undersökningen är att fem av de markägare 
som inte har svarat är det endast en som har utfört en föryngring och på ett av dessa 
fem områden har ingen kontroll gjorts. Detta visar att majoriteten av de som skickat 
in svarskort till Skogsstyrelsen där de säger att de utfört en föryngringsåtgärd 
stämmer överens med svaren på svarskorten. De markägare som deltagit i intervjun 
tyckte att svarskorten var lätta att förstå och även lätta att koppla ihop med kartan 
som avser område. Gällande svarskorten tyckte några av de intervjuade att det 
fanns vissa brister i utformningen, t.ex. Ett fält där markägarna fyller i sina 
kontaktuppgifter, för att underlätta inför framtida kontakt.  
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BILAGA 1  

 

Intervjufrågor 
 

1. Hur upplever du de svarskort om föryngringsåtgärder som Skogsstyrelsen 
skickar ut?  

2.  Hur tydligt är det vilket område som avses?  
3. Är det lätt eller svårt att fylla i svarskortet? 
4. Är det något du tycker saknas eller kan förbättras på svarskortet? 
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BILAGA 2 
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BILAGA 3 – Tabeller över Halmstad och Hylte kommun.  

ID Svarskort 
inkommit 

Status Fältobservation 

14576 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat  

14946 Nej Avverkat Ej föryngrat  
14947 Nej Avverkat Ej föryngrat 
1660 Nej Avverkat Ej kontrollerat  
1678 Ja Föryngringsåtgärd 

utförd 
Föryngrat 

17668 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Ej kontrollerat  

1835 ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

29032 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

31438 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat  

34503 Ja Avverkat Delvis föryngrat 
45755 Nej Avverkat Ej föryngrat  
45864 Ja Föryngringsåtgärd 

utförd 
Ej kontrollerat 

46830 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

47950 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

47955 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat  

48926 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

48932 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

48937 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

50511 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

50599 Nej Avverkat Föryngrat 
52172 Ja Föryngringsåtgärd 

utförd 
Ej kontrollerat 

53715 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 
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ID Svarskort 
inkommit 

Status Fältobservation 

11298 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

14653 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat  

1597 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat  

21590 Ja  Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat  

21591 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat  

22548 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

24136 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

29690 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat  

29701 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat  

29705 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

29706 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat  

33065 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

35030 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat  

36131 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat  

39094 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

42233 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat  

42235 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

45237 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat 

56157 Ja Föryngringsåtgärd 
utförd 

Föryngrat  

56343 Ja Avverkat. Åtgärder 
behövs men ej utförts.  

Ej kontrollerat 
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