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Sammanfattning 

Studien undersökte målbildsuppfyllelsen för kantzoner mot sjöar och vattendrag i 
ungskogsröjning med utgångspunkt i de nationella målbilder som idag gäller för 
hänsyn i det svenska skogsbruket. Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningar fokuserar 
på tillståndet före och efter avverkning men det finns ingen uppföljning som 
kartlägger hänsynen vid röjning och gallring. Röjningen har stor påverkan på den 
framtida skogen, då röjningen avgör hur trädslagsfördelningen kommer se ut. 
Studien utfördes som en fältstudie under februari 2018 på 30 utslumpade 
röjningsobjekt, med ålder 5–15 år varav 5 i anslutning till sjö och 25 i anslutning till 
vattendrag. 22 av röjningsobjekten ägdes av enskilda och 8 var bolagsägd skog. I 
objekten bestämdes en kantzon mellan vattendraget/sjön och övriga beståndet där 
plantering eller annan föryngring kunde särskiljas. Längs med vattenkanten lades 
provytor ut parvis var 25:e meter med en radie på 1,41, vinkelrätt mot vattnet med en 
provyta mot vattenkanten och den andra innan kantzonen övergick i beståndet. De 
två provytorna avgränsade kantzonens bredd.  
 
Provytorna hade i kantzonen 0–100 % beskuggning över vattendraget, få markskador 
samt varierande trädslagsfördelning och mängden död ved. Mest förekommande var 
stående och liggande död ved 10 cm för både bolagsägd skog och enskilda. 
Lövandelen i kantzonen var totalt sett 52%, gran 41% samt tall 7 % (652 st. 
stammar). I provytorna närmast vattendrag och sjö var andelen löv 55%, gran 40 % 
samt tall 6 %. I provytorna närmast beståndet var lövandelen 48%, gran 44 % samt 
tall 9 %. Bolagsägd skog hade mer gran (59%) längs med vattenkanten jämfört med 
enskilt ägd skog som har betydligt större lövandel (61%) vid vattenkanten. 
Brukningsenheter större än 50 hektar hade en bredare kantzon än de mindre än 50 ha. 
Antalet provområden där det inom kantzonen gjorts någon form av röjning var 20% 
(6 av 30). Av dessa var samtliga lövröjningar vid vattendrag i skog ägd av enskilda 
skogsägare.    
Genom att arbeta med kantzonernas sammansättning i form av att aktivt skapa av död 
ved, spara träd för beskuggning samt glesa ur de kantzoner som är väldigt täta kan 
särskilt i grandominerade kantzoner en ökad biodiversitet uppnås. Det är också i 
dessa som målbildsuppfyllelsen inte är tillräcklig på många platser.   
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Abstract 

The study examined the goal fulfillment in edge zones along rivers and lakes in pre-
commercial thinning stands based on national targets which is the basis for Swedish 
forestry. Pre-commercial thinning has a major impact on the future forest, as it 
determines how the tree species distribution will turn out. 
 
The study was conducted as a field study in February 2018 based on 30 pre-
commercial thinning sites, aged 5–15 years, in connection to rivers and / or lakes. Of 
these, 25 rivers and five lakes were surveyed. 22 of the surveyed stands were 
privately owned and 8 were company-owned forests.  

 
The edge zones had between 0–100% shadowing of the water surface. Few sites with 
soil damage were detected and also a varying amount of tree species and deadwood. 
The most common deadwood was standing and lying dead wood with a diameter of 
10 cm for both company and privately-owned forests. The percentage of number of 
stems per ha of deciduous trees in the edge zones was 52%, Norway spruce 41% and 
Scots pine 7% respectively. Within the edge zones, the sample areas closest to rivers 
and lakes had 55% of number of stems per ha deciduous trees, 40% spruce and 6% 
pine. In the sample areas closest to the stand, the number of deciduous trees was 
48%, spruce 44% and pine 9%. Company-owned forests had more spruce (59%) 
along the waterfront compared to privately owned forests, who had a significantly 
higher proportion of deciduous trees (61%). 
By actively working with the composition of the edge zones, creating deadwood, 
saving trees for shadow and by thinning dense areas, particularly spruce-dominated, 
increased biodiversity can be achieved. Dense, spruce-dominated areas are those 
areas where the goal fulfillment is insufficient in many places. 

Nyckelord: Edgezones, Pre-commercial thinning, Deciduous trees, Deadwood.   
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Förord 
Genom en dialog med Skogsstyrelsen i Borås uppkom frågan om vi kunde studera 
kantzoner i röjningsskogar, då detta är något som Skogsstyrelsen idag saknar 
kunskap om. Kontakt togs initialt även med Sveaskog för att diskutera om det fanns 
någon speciell faktor de ville få studerat i detta projekt. I studien står Sveaskog för de 
bolag som undersökts.  

Genom den här studien har vi som studenter fått möjlighet att se många olika typer 
av skogar, vattendrag och sjöar vilket utvecklat oss i vår kunskap om hur de 
västsvenska skogarna sköts och hur kantzonernas beskaffenhet ser ut. Det har även 
väckt frågor och funderingar om hur information om skogsskötsel och miljöhänsyn 
bättre kan nå ut till både stora och små, erfarna som oerfarna skogsägare.   

Vi vill tacka samtliga som varit med i denna process för deras hjälp och stöd. Tack 
till Johan Karlsson, Anja Lomander och Elisabeth Andersson på Skogsstyrelsen och 
tack till Babs Stuvier på Sveaskog för att ni tagit er tid att svara på alla våra frågor 
och hjälpa oss med underlaget till studien.  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår fantastiska handledare Rikard Jakobsson för 
all tid du lagt ner och all nyttig input.  
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Arbetet med att utforma nationella målbilder för skogsbruket började med 
ett regeringsuppdrag 2010, som syftade till att finna ett sätt att få bättre 
resultat gällande de miljömål som relaterade till hållbart skogsbruk 
(Andersson et al 2016). Målbildsarbetet påbörjades 2011 och ett första 
utkast publicerades 2013 (Claesson et al. 2016).  

Tanken med dessa målbilder är att ge en vägledning om hur 
skogsbruksåtgärder ska göras med bibehållen hänsyn, samt att genom arbetet 
med dessa även kunna uppnå skogs- och samhällspolitiska mål samtidigt 
som målbilderna är praktiskt användbara för aktörer i skogen (Andersson et 
al 2016). Målbilderna bidrar dessutom till uppfyllandet av föreskrifterna i 
skogsvårdslagens 30 § kring “Hänsyn till naturvårdens och 
kulturmiljövårdens intressen”. Där nämns bland annat skyddszoner under 
SVL 30 § 7:21 “Skyddszoner med träd och buskar ska lämnas kvar vid 
skötsel av skog i sådan utsträckning som behövs av hänsyn till arter, 
vattenkvalitet, kulturlämningar och landskapsbild” (Skogsvårdslagen 2014). 

Målbilderna ligger till grund för revision av certifieringskraven med 
certifieringssystemen FSC och PEFC. Bland annat står det att läsa i FSC 
6.5.14SA. att “Skogsbrukare ska tillse att åtgärder längs vattendrag och 
öppna vattenytor främjar kontinuerligt beskogade, om möjligt skiktade, 
topografiskt, hydrologiskt och ekologiskt betingade övergångszoner.” (FSC 
2010) Genom detta blir även målbilderna förstärkta. Dock bör beaktas att 
certifiering inte automatiskt betyder att samtliga målbilder är uppfyllda eller 
att uppfyllda målbilder är det samma som certifiering (Skogsstyrelsen et.al 
2016). 

De målbilder som finns tillgängliga i dagsläget (Skogsstyrelsen 2017a) är:  

● Målbilder Hänsynskrävande biotoper 
● Målbilder Kantzoner mot sjöar och vattendrag 
● Målbilder Kantzoner mot våtmarker 
● Målbilder Kulturmiljöer 
● Målbilder Körning i skogsmark 
● Målbilder Sociala värden 
● Målbilder Träd och buskar med naturvärden 
● Målbilder Överfart över vattendrag vid terrängkörning 

 
1.2 Kantzonernas betydelse 

Av målbilderna är just hänsynsytor i kantzoner mot vattendrag extra viktig 
då det är miljöer i skogslandskapet som ofta har en högre grad av biologisk 
mångfald (Skogforsk u.å). Sverige har liksom många andra länder, skrivit på 
ett avtal (Konventionen om biologisk mångfald, CBD) där vi lovar att 
förvalta vår biologiska mångfald på ett hållbart sätt. Definitionen av 
biologisk mångfald i detta avtal lyder: " variationsrikedomen bland levande 
organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, 
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marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka 
dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter 
och av ekosystem." Enkelt talat, det handlar om allt i naturen (SLU 2017). 

 
Kantzoner vid sjöar och vattendrag har i grunden samma funktion men har 
olika betydelse vid stora sjöar och små vattendrag. Större vattendrag och 
sjöars strandnära zoner är inte lika känsliga för ljusexponering som små 
vattendrag (Skogsstyrelsen 2014). Kantzonerna bidrar till att bevara och 
förbättra vattenkvaliteten genom att träd som står intill vattnet tillför 
organiskt material som både ger näring till organismer men även ger skydd i 
form av grenar. De träd som står i kantzonen skapar beskuggning som 
jämnar ut temperaturen i vattnet (Ring 2016). Genom en fungerande kantzon 
minskar även risken för slamtransport, urlakning av kvicksilver samt 
näringsförlust med övergödning i vattenmiljön som följd (Skogsstyrelsen 
2017a). Att död ved är viktigt för variation i naturen är något forskare varit 
överens om under många år och att det finns rikligt av död ved i kantzonen 
höjer dess möjligheter för ökad biodiversitet (Siitonen 2001).  
 
I skogsbruket gäller idag en gemensam grundregel att ingen körning med 
skogsmaskiner ska ske inom en zon på tio meter från sjöar eller vattendrag, 
för att undvika körskador nära vatten som kan leda till slamtransport. Detta 
enligt det gemensamma målet ”körning i skogsmark” (Skogsstyrelsen 
2017a). Sweeny & Newbold (2014) tar i sin litteraturstudie upp vikten av att 
en kantzon behöver vara runt 30 meter för att skydda den fysiska, kemiska 
och biologiska påverkan som finns på mindre vattendrag. Kuglerová et al 
(2014) har tagit fram underlag för användning i skogsbruket som baseras på 
bl.a. markfuktighetskartor vilket ger en dynamisk kantzon där torra partier 
får en smalare kantzon och blötare, där biodiversiteten troligen är högre, får 
en bredare kantzon vilket också ger bättre skydd och bättre ekonomiska 
resultat. Det modeleringsförsök som gjorts av Henningsson och Nordin 
(2010) visade att en kantzon som är dynamisk gav en större avsatt areal än 
en fast kantzon på 10 m.  

1.3 Kantzonernas funktion, innehåll och struktur 
Enligt de målbilder som satts upp i Sverige ska kantzonen uppfylla ett antal 
funktioner (Tabell 1). Till varje funktion finns en beskrivning vad den kan 
innehålla för strukturer och vilka åtgärder som kan eller inte kan utföras 
(Tabell 1).  
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Tabell 1. Tabellen visar de olika funktionerna i kantzonen, vad de består av och 
vilka åtgärder som bör göras. De olika funktionerna och åtgärderna som beskrivs 
ska läggas ihop till en helhet.  
Från skogsstyrelsens målbild för hänsyn till vatten, 2014. 

Kantzonens 
funktion 

Består av Åtgärd 

1. Bevara viktiga 
markkemiska 
processer, 
näringsupptag, 
denitrifikation m.m. 

Utströmningsområden. 
Områden mot sjöar och 
vattendrag dominerade av 
hydrofil vegetation 
(sumpmossor m.m.) 

Ingen körning.   
Lämnas i regel utan skogsbruk och med 
intakt vegetationstäcke. 

2. Förhindra 
slamtransport. 

Närområden till vatten samt 
branter och erosionskänsliga 
marker 

Inga markskador i och i direkt anslutning till 
vattendrag eller sjöar eller skador som kan 
leda till slamtransport ut i vatten. Ingen 
körning inom cirka 10 meter från vatten. Vid 
behov lämnas träd, buskar och annan 
vegetation som bedöms nödvändig för att 
ytterligare förhindra slamtransport 
 

3. Föda till 
vattenlevande 
organismer. 

Löv, barr, insekter och andra 
småkryp 

Gynna löv i barrdominerade bestånd. 
Lämna allt löv inom cirka 10 meter vid 
föryngringsavverkning. 
 

4. Beskuggning. Träd, buskar och annan 
vegetation som skuggar vattnet 

Lämna träd, buskar och annan vegetation 
som bedöms ge stabil beskuggning av 
vattnet över tid. 
 

5. Försörjning av 
död ved.  

Träd som kan tillföra död ved 
till vattnet 

Lämna enstaka träd eller grupper av träd 
som kan falla i vattnet eller skapa aktivt död 
ved. 

6. Bevara biologisk 
mångfald i 
kantzonen och i 
vattnet.  

Hänsynskrävande biotoper mot 
vatten, bäck-/strand-/sväm-/ 
sumpskog 

Lämnas i regel utan skogsbruk, alternativt 
utförs naturvårdande skötsel 
 

 
 
1.4 Uppföljningsarbete av hänsyn 

Ett av de krav som Skogsstyrelsen har ålagt sig är att fortsätta utveckla 
hänsynsuppfölningar (Skogsstyrelsen 2017b). Idag genomförs 
hänsynsuppföljningar som en stickprovsundersökning där ett visst antal av 
alla anmälningar om avverkning lottas ut för uppföljning av tagen hänsyn. 
Sedan 1960-talet har liknande uppföljningar genomförts där återväxten och 
dess kvalitet studerats, samt dess miljöhänsyn sedan 1990 talet. 1999–2008 
genomfördes undersökningar under namnet R-Polytax som 2008 bytte namn 
till Polytax. Genom att utföra dessa uppföljningar, som sedan 2015 heter 
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återväxtuppföljning, får Skogsstyrelsen fram ett underlag som visar hur 
hänsyn tagits samt till vilken grad (SCB 2010).  

Statistik över uppföljningarna presenteras årsvis med första resultatet från 
åren 2005/2006 – 2007/2008 (Sveriges officiella statistik 2017). Först 2021 
kommer det första treårs intervallet med statistik byggd på de nya 
hänsynsuppföljningarna. Dessa senare uppföljningar har den skillnaden att 
där studeras avverkningar både före och efter avverkningen är gjord 
(Statistiska meddelanden 2017). 

Skogsstyrelsens uppföljningar fokuserar alltså på uppföljning före och efter 
avverkning. Men det finns ingen uppföljning som kartlägger hänsynen vid 
röjning och gallring, vilka är betydande ingrepp i skogen under 
omloppstiden. Röjningen har stor påverkan på den framtida skogen, då 
röjningen avgör hur trädslagsfördelningen kommer se ut. Röjaren kan ta 
hjälp av spår efter avverkningen för att avväga röjningen, där det till 
exempel är blötare partier, och på så sätt skapa avgränsningar för kommande 
röjnings och gallringsinsatser på platsen. Genom väl avvägda beslut under 
omloppstiden kommer möjligheterna för en god hänsyn vid 
avverkningstidpunkten att öka. Väl genomtänkta och genomförda röjningar 
kan skapa bättre förutsättningar i kantzonen men även i beståndet, både 
gällande produktion och biodiversitet.   
 

1.5 Syfte och mål 
Studien ska undersöka målbildsuppfyllelse för kantzoner mot sjöar och 
vattendrag i ungskogsröjning.  

1.5.1 Frågeställningar:  

1. På vilket sätt har målbilderna beaktats från avverkning till röjning enligt 
funktioner och åtgärder 1–6? 

1. Bevarade viktiga markkemiska processer = ingen körning i kantzonen 
som helhet. 

2. Förhindrad slamtransport och stabiliserad strandkant = inga 
markskador i kantzonen som helhet.  

3. Tillförd föda till vattenlevande organismer genom nedfallande löv 
och kryp = befintligt löv inom provyta närmast vatten.  

4. Beskuggning = beskuggning av vattnet från sidan samt zenit.  
5. Tillförd död ved = liggande och stående död ved.  
6. Bevarad biologisk mångfald (hänsynskrävande biotop) = befintlig 

sockelskog/alskog/gamla träd såsom ek, tall, gran.  
2. Finns det skillnader i målbildsuppfyllelse mellan enskilda ägare och 
bolag? 
3. Finns det skillnader i åtgärder mellan små (<50 ha) och stora (>50 ha) 
fastigheter? 
4. Påverkar vattendragets längd och bredd kantzonens beskaffenhet? 
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1.5.2 Avgränsningar 
Studien avgränsades till röjningsskog i en ålder av mellan fem och femton år 
i Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län. Röjningarna som 
undersöktes vara >0,5 ha och innehöll eller låg i anslutning till sjöar 
och/eller vattendrag.  
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2. Material och metoder 
Studien utfördes som en fältstudie genomförd under februari 2018. Studien 
använde sig av kartmaterial tillhandahållet från Skogsstyrelsen.  

 
Röjningsobjekt, med ålder 5–15 år i anslutning till sjö och/eller vattendrag, 
slumpades fram ur Skogsstyrelsens databas genom ett slumpmässigt obundet 
urval, med en fördelning utifrån ägarstrukturen i Götaland som är ca 80 % 
privatägd mark och 20 % övriga (Skogsstatistisk årsbok 2014). Parametrarna 
för provytornas urval baserades på Skogsstyrelsens databas där 
underliggande kartskikt bestod av (Tabell 2): 
 

● Markfuktighetskarta 
● Nyckelbiotoper och andra avsatta naturområden 
● Skogliga grunddata 
● Laserskanningsunderlag  
● Avverkningsanmälningar 2005–2012 

 
Från skogsstyrelsen erhölls en Excel fil med 50 trakter, av vilka 30 
undersöktes. Följande variabler användes var: 

● Ärendenummer 
● Anmäld avverkningsareal 
● Swereff 99 no 
● Swereff 99 os 
● Länsnamn 
● Kommunnamn  
● Ägarkategori (enskild/privat) 

Fältundersökningarna fördelades på 30 provområden där totalt 154 provytor 
placerades ut. Av de 30 provområdena fanns 25 vid vattendrag och 5 vid 
sjöar och ägarstrukturen var 22 enskilt ägda bestånd samt 8 bolagsägda. 
Ytterligare en Excel fil erhölls med information över brukningsenheternas 
storlek i hektar (Tabell 2). 
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Tabell 2. Översikt över inventerade provområden utifrån de variabler som 
tillhandahölls från Skogsstyrelsens Excel fil, som underlag till fältstudier.  
Anmäld area= anmäld slutavverkningsareal i ha 
Swereff99no och Swereff99os =koordinater enligt Sweref99 
Län= län enligt Sveriges länsindelning där V-Götaland är Västra Götaland 
Kommun=kommun enligt kommunindelning  
Ägare= enskild eller bolag (Sveaskog)  
Ha= fastighetens storlek i ha,  
Antal provytor= antal provytor i kantzonen (ej beståndsvisa) 

 
 

För att på ett enkelt och tydligt sätt dokumentera data från provytorna 
utvecklades en fältblankett som prövades i fält och justerades i en inledande 
pilotstudie. Pilotstudien fungerade även som kalibrering. 

 
 
2.1 Kartläggningsmetod  

Datainsamling gjordes med hjälp av fältblanketten där specificering av 
provytans innehåll registrerades samt generella observationer om kantzonen 
i sin helhet också beskrevs.  
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Swereff99 koordinaterna från Skogsstyrelsens Excel fil matades in i 
Skogsstyrelsens kartprogram Mina sidor för lokalisering av provområdet. I 
mina sidor kunde en karta i PDF-format skapas som i sin tur kunde skickas 
via email och öppnas med en app vid namn Avenza maps som också 
innehöll en GPS-tracking funktion vilket underlättade vid fältarbete för att se 
avstånd till fastighetsgränser och position på en satellitbild. Varje kantzon 
fotograferades.  

 
2.2 Provytor 

Vinkelrätt mot sjön/vattendragets kant lades parvisa provytor ut. En provyta 
förlades i direkt anslutning till vattnet och en provyta vid en visuellt bedömd 
gräns där kantzonen övergick i beståndet (Figur 1). Detta för att kartlägga 
kantzonens sammansättning. Övergången mellan kantzon och bestånd 
bestämdes till den plats där en tydlig visuell gräns syntes mellan kantzon 
och bestånd, exempelvis i form av mitten på stammen på första plantraden. 
Varje provyta mättes in med koordinater (Swereff 99) samt höjd över havet 
för att fastställa rätt startposition. Därefter insamlades data inom den med 
röjspö (radie 1,41 meter) uppmätta provytan.  
 

 

 
 
Figur 1. Principskiss över provytornas utläggning, storlek och avståndet provytorna 
emellan.  

 
Inom provytan räknades antal stående träd över tre centimeter i diameter i 
marknivå samt ett avstånd på minst 50 cm mellan stammarna. Träden 
beräknades enligt trädslagsfördelning, gran, tall, löv.  Förutsättningen för 
beskuggning av sjön eller vattendraget bedömdes utifrån de lämnade trädens 
potential att skugga vattenytan dels när solen stod i zenit och dels om det 
fanns beskuggning någon annan del av dagen.  
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Huruvida kantzonen var röjd inom 1–2 år eller 2-15 år eller oröjd 
registrerades också.  

 
 
2.3 Kantzonen 

Kantzonens bredd, där en sådan fanns, mättes med måttband. Mätningen 
gjordes var 25 m vid start så nära beståndsgränsen som möjligt, för att få 
vattendragets totala längd. Lägsta antalet provytor per vattensträckning var 
tre stycken.  
 

2.4 Kantzonens beskaffenhet 
Ytterligare observationer om kantzonens beskaffenhet gjordes under 
förflyttning i rät linje mellan provytorna. 
Förekomst av markskador orsakad av körning inom kantzonen bedömdes 
utifrån om dessa var allvarliga. Definitionen på en allvarlig körskada enligt 
Skogsstyrelsens informationsfilm är att den ska ha skapat skadlig uttransport 
av slam till sjö eller vattendrag (Skogsstyrelsen 2015 [film]).  
På grund av att flera av bestånden var röjda för flera år sedan fanns risken att 
det skulle vara svårt att upptäcka och bedöma allvarlighetsgraden av 
markskada. Därför låg fokus på om det finns tydliga körspår från 
skogsmaskiner, det vill säga spår efter körning.  
 
Antal lågor och stående eller liggande döda eller döende träd över 10 cm 
samt över 30 cm registrerades. Förekomsten av grova, levande solitärer 
noterades också, då de i framtiden skulle kunna utgöra grov död ved. 
Fältinventering vintertid utgjorde svårigheter att identifiera indikatorer för 
höga naturvärden. De värden som utgjorde bedömningsindikatorer var 
sockelskog, gamla döda eller levande träd (ek/tall/gran), eller ädellövskog. 
Utifrån detta underlag gjordes en uppskattning om eventuella 
hänsynskrävande biotoper i kantzonen fanns.  
 

2.5 Subjektiva provytor i beståndet 
Två subjektivt utvalda provytor om 2,82 meter lades ut mitt i beståndet där 
dessa var så representativa för beståndets helhet som möjligt. Vid vattendrag 
som helt eller delvis saknade kantzon lades en ytterligare provyta i 
beståndet.  
På ytor med en så smal kantzon att det inte gick att mäta en yta i 
beståndskant på grund av överlappning, mättes även här tre stycken 2,82 
ytor i beståndet för att ge en bättre översikt av dess beskaffenhet. 
 

2.6 Avvikelser: 
Fältarbetet genomfördes i februari månad vilket gav vissa svårigheter i 
analysen av framförallt hänsynskrävande biotoper men även registrering av 
liggande död ved och lågor, när det förekom snö.  
Ett antal provområden utgick från studien på grund av att det saknades 
vattendrag inom provområdet, att vattendraget var för kort (minimum 50 m) 
eller att provytan var otillgänglig på grund av snödjupet.  
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2.7 Databehandling 

Med ledning av insamlade data summerades och beräknades 
medelvärden och procent för trädslagsfördelningen för provytor längs 
med vatten, provytor längs med beståndet samt beståndsprovytor. 
Förekomst av spår, förekomst av markskador, mängden död ved, 
vattendragens beskuggning från sidan och i zenit samt antal indikatorer 
för höga naturvärden summerades och medelvärden beräknades.  
Fördelning gjordes utifrån ägarkategori och större och mindre 
fastighetsägare samt vattendrag och sjö. För test av signifikanta skillnader 
användes T- och F-test med signifikansnivå 5 %. 
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3. Resultat och analys 
3.1 Körskador  

Av provområdena uppvisade 6,7 % (2 av 30) någon form av allvarlig 
markskada som kunnat leda till slamtransport. De skador som upptäcktes var 
samtliga flera år gamla vilket även gjorde det svårt att bedöma deras 
skadeverkan.  

 
3.2 Död ved 

Av 30 provområden var 7 st., 23 %, helt i avsaknad av död ved. De 
återstående 23 provområdena hade en varierande fördelning av stående och 
liggande stammar av död ved. Den största förekomsten inom provområdena 
var 10 cm liggande död ved med 58 % (138 av 237 st.) följt av stående 10 
cm död ved på 23 % (55 av 154 st.), liggande död ved 30 cm 11 % (27 av 
154 st.), samt stående död ved 30 cm 7% (17 st.).  
Vattendrag utgjorde 25 av 30 provområden och stod för 56 % av den döda 
veden medan sjöar stod för 44 % (5 av 30) (Tabell 3).  

Tabell 3. Procent och antal stammar död ved per stående och liggande 
diameterklass, totalt och uppdelat på sjöar/vattendrag samt bolag/enskilda.  

Största andelen död ved vid sjöar var liggande död ved 10 cm med 58 % 
vilket var lika för vattendrag vars fördelning var 58 % för samma diameter. 
Fördelningen per diameter död ved förklaras i tabell 3. 

 

 

 

  Diameter och orientering   
  Stående Liggande   
  10 30 10 30 S: a 
Totalt % 23,2 7,2 58,2 11,40 100 
Antal stammar/30 st 
provområden 55 17 138 27 237 
Sjöar % 25,5 5,6 58,5 10,4 100 
Sjöar antal stammar/25st 27 6 62 11 106 
Vattendrag % 21,4 8,4 58,00 12,2 100 
Vattendrag antal stammar/5 st 28 11 76 16 131 
Enskilda % 22,8 8,0 56,8 12,4 100 
Enskilda antal stammar/22 st 38 13 93 21 162 
Bolag % 24,1 5,3 61,3 9,3 99,9 
Bolag antal stammar/8 st 18 4 46 7 75 
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Vid fördelningen enskilda och bolag fanns den största andelen död ved i 
diametern liggande 10 cm med 57% respektive 61% (93 och 46 st). Näst 
största fördelningen för både bolag och privat var i diameterklassen 10 cm 
stående död. Enskilda ägare stod för den största delen 30 cm död ved. (P= 
<0,035) 
 

3.3 Beskuggning 
Beskuggning varierade mellan obefintlig och total både i zenit och från 
sidan. Andelen totalt beskuggade provytor var 21 % (33 av 154) medan 
andelen delvis beskuggade var 60% (93 av 154) och andelen obeskuggade 
18 % (28 av 154).  
Andelen vattendrag och sjöar utan någon beskuggning alls var 21% (6 av 
30), av dessa var 2 sjöar och 4 vattendrag. Andelen beskuggade sjöar var 
60% (3 av 5) och andelen beskuggade vattendrag 84% (21 av 25).  
Bland enskilda skogsägare hade 82% av vattnen beskuggning (18 av 22), av 
dessa var 15 vattendrag och 2 sjöar. Obeskuggade vatten var 18% (4 av 22) 
av dessa var 1 vattendrag och 2 sjöar. 
För bolagsägd skog var motsvarande siffror 75% av alla vatten beskuggade 
(6 av 8) och 25% obeskuggade (2 av 8).    
 

3.4 Trädslagsfördelning 
I medeltal var antalet stammar 3794 stammar /ha, av vilka tallandelen var 
totalt 7 %, gran 41%, löv 52 %.  
I provytorna närmast vattendrag och sjö var andelen tall 6%, gran 40 % samt 
löv 55 % av 4177 stamma/ha. I provytorna närmast beståndet var tallandelen 
9 %, %, gran 44 % samt lövandelen 48 % av 3410 stammar/ha (Figur 2)  
Medeltalet för kantzonen är 3794 stammar/ha.  
I beståndsprovytorna var andelen löv 45 %, gran 51 % samt tall 4 % av 3208 
stammar / ha (Figur 2). 
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Figur 2. Tall, gran och löv fördelat på provytor vid vattenkant, beståndskant och i 
beståndet i procent baserat på stamantal.  

Kantzonernas lövandel var 7 procentenheter högre jämfört med beståndets 
lövandel. (p= <0,01). 

Skillnaderna i kantzonen mellan vattendrag och sjöar gällande tall var 
betydligt större vid vattendrag än vid sjöar. Vid vattendragen fanns en 
markant större mängd tall i provytorna mot beståndet än i provytorna mot 
vattendraget. Vid sjöar var denna differens inte lika påtaglig.  
 
Skillnaden i granandel mellan provytorna närmast vattenkanten och dem 
närmast beståndet var liten.  
 
För löv var fördelningen störst vid vattenkanten och lägre mot beståndet 
både för sjöar och vattendrag men differensen var större vid vattendrag 
(Figur 3). 

 

Figur 3. Trädslagsfördelning uppdelat på sjöar respektive vattendrag i procent 
fördelat på stamantal. 
 
Skillnaderna för trädslagsfördelningen gällande bolagsskog och enskild ägd 
skog visade en jämn fördelning av tall både vid vattenkanten och vid 
beståndskanten för båda parter.  
 
Bolagsägd skog hade mer gran längs med vattenkanten jämfört med enskild 
ägd skog medan de enskilda skogsägarna hade en större andel gran mot 
beståndet.  
 
För enskild ägd skog var lövandelen högre både vid vattenkanten (63%) och 
mot beståndet (50,6%) jämfört med bolagsägd skog som hade motsvarande 



 

 

14 
Frida Björcman och Björn Schubert 

siffror på 27% och 42,4%. Tallandelen i bolagsskog var däremot högre än i 
enskilt ägd skog både mot vatten (14,6%) och beståndskant (20%), 
motsvarande siffror för enskilda skogsägare var 3,2% och 2,5%. (Figur 4).  
 

 
Figur 4. Trädslagsfördelning uppdelat på bolag och enskilda i procent baserat på 
stamantal. 
 

3.5 Röjning 
Röjning i bestånden var genomförd på 47% av de undersökta provområdena 
(14 av 30) inom 2–15 år. 20 % (6 av 30) var röjda inom 1–2 år medan 33% 
(10 av 30) var oröjda (Figur 5).  
 
Antalet provområden där röjning utförts inom befintlig kantzon, var 20% (6 
av 30). Av dessa var samtliga lövröjningar vid vattendrag i skog ägd av 
enskilda skogsägare.  
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Figur 5. Röjningstidpunkt per provområde. Röjt 1-2 år = röjning har utförts inom de 
senaste 1-2 åren, röjt 2-15 år = Röjning har genomförts för mellan 2-15 år sedan. 
 
Andelen röjda och oröjda bestånd hos enskilda skogsägare var 63 % (14 av 
22) respektive 36 % (8 av 22). Motsvarande siffror för bolag var röjda 75 % 
(6 av 8) och oröjda 25% (2 av 8).  
 
Andelen röjda kantzoner för skogsägare <50 ha var 33 % (2 av 6 st.).  
 

3.6 Hänsynskrävande biotoper 
Av andelen undersökta provytor uppvisade 20% (6 av 30) tecken på höga 
naturvärden och därmed finns möjlighet för hänsynskrävande biotop. 
Fördelningen mellan enskilda och bolag var 83% enskilda (5 av 6) och bolag 
17% (1 av 6). Fördelningen mellan sjö och vattendrag var 83% vattendrag (5 
av 6) samt 17 % sjö (1 av 6).  
De värden som utgjorde bedömningsindikatorer var sockelskog, gamla döda 
eller levande träd (ek/tall/gran), eller ädellövskog.  
 

3.7 Ägarkategori 
Av de 30 inventerade provområdena ägdes 73% (22 av 30) av enskilda 
skogsägare och 26% (8 av 30) av privata bolag.  59% (13 av 22) av 
brukningsenheterna ägda av enskilda skogsägare var större än 50 ha och 
41% (9 av 21) var mindre än 50 ha.  100% (8 av 8) av bolagsägda 
brukningsenheterna var större än 50 ha. 
Av det totala antalet sjöar bland provområdena låg 40% (2 av 5) på 
brukningsenheter större än 50 ha och 40% (2 av 5) på brukningsenheter 
mindre än 50 ha, 20% av sjöarna (1 av 5) låg på bolagsägd skog. Andelen 
enskilda skogsägare över 50 ha med vattendrag var 84% (11 av 13). Under 
50 ha hade 77% (7 av 9) vattendrag. 
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Den genomsnittliga anmälda avverkningsarealen var 2 ha för enskilda 
skogsägare och 4,85 ha i bolagsskog. Medelstorleken på de 22 undersökta 
fastigheterna ägda av enskilda skogsägare var 155 ha.  
 
Utgångsmaterialet från Skogsstyrelsen avsåg en fördelning på 80–20% för 
enskilda-bolagsskogar men den fil som tillhandahölls bestod av 70% 
enskilda skogsägare och 30% bolagsägda skogar. Andelen <50 ha inklusive 
bolag av de undersökta provområdena var 30 % (9 av 30) och >50 ha 70% 
(21 av 30).  
 

3.8 Kantzonens beskaffenhet 
Vid en uppställning av uppmätta värden för kantzonens bredd och 
vattendragets längd kunde man se en viss trend, ju längre vattendraget var 
desto bredare kantzon (Figur 6). 

 
 
 
Figur 6. Samband meter kantzon och vattendragets längd. Vattendrag 0–150 meter 
och 150–325 meter p= <0,27. 
 
Vid fördelning mellan ägare> 50 ha och <50 ha visar resultatet att 
markägare med mer än 50 ha har en bredare kanton (Figur 7). 
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Figur 7. Medelvärde kantzonsbredd> 50 ha och <50 ha.  

 
Utifrån medelvärden hade sjöar en betydligt bredare kantzon än vattendrag 
och bolag hade något bredare kantzon än enskilda (tabell 4).  

 

Tabell 4. Kantzonens bredd i meter fördelad på vattendrag, sjö, enskilda och bolag.  

 Medel Max Min 

Vattendrag 9,1 46,5 0 

Sjö 12,8 25,8 0 

Enskilda 8,7 35 0 

Bolag 12,4 46,5 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

18.52

11.3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Meter kantzon >50 ha Meter kantzon <50 ha

M
et

er
 k

an
tz

on

Ägare / ha 



 

 

18 
Frida Björcman och Björn Schubert 

 
4. Diskussion 
4.1 Generellt om studien 

Studien har god validitet då frågeställningarna som satts upp har kunnat 
mätas samt att syftet med studien har uppnåtts. Som all skogsuppskattning är 
det ett starkt samband mellan den person som utför mätningarna och 
resultatet. Risk finns att undersökningen påverkas av tidigare erfarenheter 
och inställning. Dock har denna studie genomförts med en pilotstudie där 
kalibrering var möjlig vilket också gav en noggrann metodinstruktion för 
fältarbetet. Arbetet har en god reliabilitet, dock hade fler ytor kunnat 
undersökas om det inte varit för besvärliga väderförhållanden i form av 
översvämningar och kraftiga snöfall, som påverkade möjligheten till 
korrekta bedömningar. Studien är inte bunden till området vilket gör den 
applicerbar på andra områden.  
 
De variabler som mätts har varit enkla och relativt svårt att göra fel på såsom 
tjocklek på stammar, meter uppmätt kantzon m.fl. vilket har en god 
noggrannhet i studien.  
 
Även materialet kan bidra till förhöjd risk av systematiska fel i resultaten då 
det inte förekommer lika många sjöar som vattendrag samt lika många 
bolagsägda skogar som enskilda. Dock gör det materialet representativt för 
verkligheten. Vid specifika jämförelser mellan enskilda ägare och bolag 
samt sjöar och vattendrag kunde en jämn fördelning varit till fördel.   
 
Svårigheten med att göra bedömningar utifrån denna målbilden kantzoner 
för sjöar och vattendrag (Skogsstyrelsen 2017a) är att den saknar tydliga 
definitioner och således blir bedömningen baserad på avvägningar om vad 
som är tillräckligt bra i fråga om beskuggning, mängd död ved m.m.  

 
4.2 Material och metod 

Genom att påbörja arbetet tidigare samt att kommunicera tydligare med 
Skogsstyrelsen hade fältarbetet kunnat tidigareläggas med mindre snö under 
mätningarna som resultat. 
 
Studien omfattade många parametrar men ändå saknades vissa, exempelvis 
insamling av data för att kunna bedöma ståndortsindex. Detta kunde med 
fördel ha genomförts som en bonitering med hjälp av ståndortsegenskaper 
eller genom höjd och åldersmätning av övrehöjds träd. Bonitering med 
ståndortsegenskaper bör dock utföras under sommarhalvåret för att med 
säkerhet kunna bedöma vilka arter som finns i botten och fältskiktet. Att 
endast undersöka fältskiktet utanför vegetationsperioden ger inte en 
komplett bild.  
 
Då information om exakt ålder för de undersökta ungskogarna saknades 
kunde heller inte övrehöjdsmetoden användas med säkerhet. 
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Interceptmetoden kunde heller inte användas på grund av varierande trädslag 
mellan bestånden. 
 
Det hade varit intressant att studera hur stora skillnader det egentligen är 
mellan sjöar och vattendrag med hänsyn till trädslagsfördelning, mängden 
död ved samt hänsynskrävande biotoper. Andelen sjöar var något lågt vilket 
gav viss obalans i jämförelsen av insamlade data  
 
Mätinstrumenten som användes för positionering vid fältarbetet var en 
Garmin Astro 320 handburen GPS enhet samt Sony Xperia mobiltelefoner 
med en GPS applikation. Enheternas noggrannhet jämfördes inte med 
varandra, vilket kunde ha gjorts för att säkerställa jämna mätresultat.  
    
För mätning av stamantalet inom 1,41 såväl som 2,82 meters provytorna 
utfördes med röjspö där 1,41 meter markerats med svart tejp för att skilja 
måtten åt. Ett röjsnöre testades i pilotstudien och visade sig vara besvärligare 
att arbeta med i tät ungskog. Ett röjspö var ett bättre arbetsredskap då det 
inte krävde lika mycket rörelse i terrängen under mätning. Dessutom utgör 
alltid mätningsförrättarens position provytans centrum.  
 
Mätning av avståndet mellan 1,41 meters provytorna utfördes med ett 20 
meters huggarmåttband, eftersom avståndet mellan provytorna var 25 meter 
kunde ibland viss problematik uppstå att hitta någonstans att fästa 
måttbandets krok vid mätning av de sista fem metrarna. Det kanske hade 
varit möjligt att låna ett 50 meter långt mätband med vev av skogsstyrelsen 
men problemet var inte så stort att det ansågs nödvändigt.  
 
Under fältarbetet noterades en låg förekomst av äldre grova träd, framförallt 
längs vattendrag. Det hade varit intressant att även undersöka antalet grova 
träd över 70 cm för att få en uppfattning om tillgången av riktigt gamla träd. 
Dessa träd är viktiga för att skapa en större variation i tillgången på död ved 
för både vedlevande svampar, insekter och skalbaggar. Gamla träd kan 
härbärgera fler rödlistade arter och kan även bilda håligheter med mulm 
under sin långa nedbrytningsprocess. Sammantaget under hela sin 
omloppstid skapas det viktiga livsmiljöer för olika arter under olika delar av 
nedbrytningsprocessen i dessa grova träd (Gustavsson et al 2016). 
 
I denna studie var huvudparten av de registrerade levande lövträden björk 
och al. Men även asp och bärande trädslag samt ädellöv fanns representerade 
och det vore intressant att kartlägga dessa mer ingående, och således dela 
upp lövträden i olika arter och dess betydelse för diversiteten.  
 
Denna kartläggning, liksom kartläggningen av grova träd som nämns ovan 
genomfördes inte då det låg utanför syftet och fokusområdet för denna 
studie. 
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Alternativ till fältstudier skulle kunna vara att använda sig enbart av GIS 
men detta är än så länge ett för osäkert verktyg för denna typ av studie. 
Detaljeringsgraden i studien går även att öka genom att i fältarbetet 
inkludera parametrar som trädslagsfördelning för klena dimensioner samt 
fältskikt. Ytterligare alternativ skulle kunna vara intervjuer utifrån 
skogsägares insatser i röjning och tankar om målbilden.  
 

4.3 Resultat 
4.3.1 Körskador, död ved och beskuggning 

Körskador har tidigare varit en orsak till slamtransport och 
övergödningseffekter (Ring 2016), men arbetet med att minska dessa skador 
har visat sig ge utdelning, då andelen körskador var mycket få.  
 
Död ved har stor betydelse för den biologiska mångfalden (Siitonen 2001). I 
kantzonerna som kartlagts har det varit en ganska stor del död ved men det 
saknas grövre (över 30 cm) stående och liggande 
 
Beskuggningen av kantzonerna var väldigt ojämn. På vissa ställen var det 
helt tätt medan det på andra inte fanns någon form av beskuggning i nuläget. 
Beskuggning av vatten, särskilt i vattendrag är en viktig faktor för att reglera 
temperaturen, ofta bidrar de beskuggande träden även med näring till 
vattenlevande organismer (Skogsstyrelsen 2014).  
 
Kantzoner som är mycket täta och barrdominerade ger brist på variation 
vilket inte gynnar biodiversiteten (Siitonen 2001). Granen släpper inte 
igenom tillräckligt med solljus för att skapa ett varierat fältskikt. På grund av 
detta ges inte heller lövträd möjligheten att växa och kantzonerna blir då 
extremt glesa om de gallras ur skötselsynpunkt. Det tar sedan lång tid innan 
en ny, mer lövrik kantzon vuxit upp och kan ge en beskuggningseffekt igen.  
 

4.3.2 Trädslagsfördelning 
Trädslagsfördelningen var likartad mellan gran och löv mellan vattennära, 
beståndsnära och beståndsprovytor medan det var glest med tall. På sex 
platser hade röjningsinsatser i kantzonen gjorts, vilket hade en negativ effekt 
på lövandelen närmast vattnet. Bättre hade varit att behålla en del löv i 
kantzonen för att stärka biodiversiteten och därmed hellre röja bort någon 
gran. Även tallen gynnas av kantzoner där man glesat ur granen. Tallandelen 
var genomgående låg vilket också var fallet i studien genomförd av Ring 
et.al 2017.  
 
Lövandelen i de tre olika provytorna i bestånd, beståndskant och vattenkant 
låg på 45, 48 respektive 55% vilket visar på relativt stort inslag av barr och 
då framförallt gran. Under fältarbetet upplevdes många gånger att 
kantzonerna lämnats för fri utveckling och därför kommit att innehålla en 
hög andel gran varför det är viktigt att våga sköta även kantzonerna. Sjöarna 
hade generellt mer barr i kantzonerna och även högre andel äldre träd än 
vattendrag. 
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Trots många mycket barrdominerade kantzoner uppnåddes en relativt hög 
lövandel som dock ofta bestod av mycket undertryckt löv vars framtida 
utveckling är oklar utan skötselåtgärder. Intressant hade varit att mäta en 
diameter större av löv, exempelvis 10 cm i diameter, för att se hur stor andel 
som var grövre löv. Lövandelen drogs även upp av att några av de 
undersökta provområdena var rena lövbestånd (3 av 30). Det hade varit 
intressant att se hur resultatet sett ut om mätningar utförts på ett större antal 
provområden för att få ett bredare underlag. 
 

4.3.3 Skillnader mellan bolag och enskild ägd skog 
Ägarkategorierna fick en jämn fördelning ända ner på provytenivå där 
fördelningen var 31 % bolagsskog utifrån utgångsmaterialet där bolagen 
stod för 30 %. Detta ger en tydlig bild av skillnader och likheter mellan hur 
kantzoner hanteras i bolagsägda och enskilda skogar. Bolagsfastigheterna 
hamnade alla inom kategorin <50 ha och där var skillnaden tydlig att 
bolagen har smalare kantzoner än enskilda. Dock bredare än den 
rekommenderade principen på 10 m.  
 
Noteras bör dock att bolagsägd skog hade kantzoner med högre andel 
stående död ved än vad enskilda hade. Om detta är en slump eller ett aktivt 
beslut utifrån bolagens sida att faktiskt satsa på död ved är oklart, men dock 
något som skulle kunna gå att undersöka vidare.  
 
Kantzonens beskaffenhet beskrivs utifrån sjöar och vattendrag samt bolag 
och enskilda vilket ger en tydlig bild över hur skogsbranschen idag arbetar 
med kantzonerna.  
 
Att bolagen hade lägre lövandel mot vattnet än de enskilda skogsägarna kan 
till viss del förklaras med ett relativt stort antal oröjda bestånd hos enskilda 
skogsägare med stora mängder självföryngrat löv. Kantzonerna i 
bolagsskogen innehöll en förhållandevis hög andel grova barrträd varför det 
inte är helt förvånande att lövandelen i beståndskant är högre eftersom mer 
ljus kommer åt där vilket gynnar lövträden.  
 
Andelen beskuggning för bolagsägd skog och enskilda var dock likvärdig. 
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4.3.4 Skillnader mellan stora och små skogsägare (<50, >50 ha) 
Brukningsenheterna som undersöktes delades upp i kategorierna större och 
mindre än 50 hektar. Anledningen till detta var att medelfastigheten för 
privata skogsägare i Sverige ligger på omkring 45 hektar varför de flesta 
brukningsenheterna borde ha omfattats av fördelningen. Det visade sig dock 
att en betydande del av de undersökta brukningsenheterna var större än 100 
hektar varför man hade kunnat höja gränsen till större och mindre än 100 
hektar för en jämnare fördelning.  
 
Kantzonsbredden för ägare över 50 ha var strax över sju meter bredare vilket 
kan förklaras med att de större skogsägarna hade samtliga sjöar, vilka hade 
de bredaste kantzonerna i studien. Större skogsägare har troligen också i 
större utsträckning en aktiv skogsbruksplan, ofta med certifiering, vilket 
stärker drivkraften att följa de krav som certifieringsbolagen tillhandahåller 
(FSC 2010).  
 

4.3.5 Hänsynskrävande biotoper 
Hänsynskrävande biotoper var färre än väntat då ett flertal av provområdena 
låg i Hallands län där det finns en hög andel ädellövskogar samt att vatten 
ofta kopplas samman med höga naturvärden. Flera av provområdena hade 
potential att utveckla höga naturvärden. Men även för att skapa biotoper 
krävs insatser i kantzonen för att främja värdefulla arters fortlevnad.  
 

4.3.6 Framtida arbete med kantzoner 
Insatser skulle kunna vara naturvårdshuggning där granar tas bort för att 
lövträden ska få bättre möjligheter att utvecklas. Det kan också vara 
skapande av död ved. Grov död ved är något som saknas relativt frekvent 
vilket går att åtgärda genom att dels fälla grova träd ut i kantzonen och låta 
dessa ligga kvar, samt skapa högstubbar av grövre träd, både barr och löv. 
Det är också viktigt att det vid gallring och avverkning också lämnas grövre 
träd just för det ska finnas en variation av grovlek och trädart. Omloppstiden 
varierar kraftigt mellan olika trädslag vilket är något som också måste tas 
hänsyn till, så att det finns en succession av både barr och löv i kantzonen 
under och efter omloppstidens slut.  
 
Genom en aktiv insats där man redan vid plantering undviker att sätta 
barrplantor nära vattnet utan istället gynnar en självföryngring av löv kan 
man tidigt börja skapa en kantzon (Skogskunskap 2016). Genom röjning och 
gallring i eftersatta, barrdominerade kantzoner kan man gynna lövträd nära 
vattnet så att med tiden en varierad kantzon kan skapas.  
 
Det är viktigt att de personer som arbetar med röjning har tydliga 
instruktioner både i forma av traktdirektiv och fältplanering samt utbildning 
i naturvård. Röjningen bestämmer till stor del den framtida 
trädslagsfördelningen och där ges även möjlighet att gynna vissa förväxande 
träd eller grövre lövträd som kan utvecklas till naturvårdsträd både i 
kantzonerna och i beståndet. De som arbetar med röjningsinsatser har ett 
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stort ansvar att lämna det som ska bli beståndets ryggrad i kantzonen samt 
har möjlighet att göra tydliga avgränsningar och lägga grunden för 
kommande insatser så som röjning och gallring.   
 
Sammantaget var det få provområden där det fanns levande grova, gamla 
träd i kantzonen. Det är därför viktigt att man i slutavverkningar lämnar de 
grova träd som finns samt utvecklingsträd för att öka andelen grova, gamla 
träd. Det går även att i röjnings och gallringsstadiet gynna äldre träd eller 
överståndare i kantzonen som kan bli utvecklingsträd.  
 
Det hänger senare på skördarförarnas kunskap om hur en kantzon ska 
hanteras, frånvaron på körskador visar på att kunskap om slamtransport och 
urlakning är väl befäst idag. Det finns dock en tendens till att skördarförarna 
undviker kantzonen totalt, dvs att man inte gör några ingrepp alls. Troligen 
på grund av att det varit så mycket tal om att inte röra och köra sönder att 
man nu helt missat att man kan förbättra kantzonen genom att göra vissa 
uttag, framförallt av gran.  
 
Genom att använda en form av dynamisk kantzon, möjligen baserat på de 
markfuktighetskartor som finns idag, skulle de områden som är mer känsliga 
skyddas medan torra marker kan brukas närmare vattenkanten (Kuglerova 
2014). 
 

 

 
  



 

 

24 
Frida Björcman och Björn Schubert 

5. Slutsatser 
● Målbildsarbetet är i behov av tydliga definitioner.  
● Det fanns mycket löv i klenare dimensioner i kantzonen att bygga vidare 

på.  
● Det fanns en stor andel gran i kantzonen som riskerar kväva det 

lövuppslag som finns, vilket kan föranleda lövbefrämjande röjnings- och 
gallringsingrepp under omloppstiden. 

● Bolag har högre andel gran än enskilda men generellt äldre träd i 
kantzonerna vilket kan tyda på att bolagen har haft en tydligare strategi i 
arbetet med kantzonerna under längre tid. 

● Endast enskilda skogsägare hade utfört röjning i kantzonen vilket kan 
tyda på brist på information från ex. skogsägarföreningar och 
Skogsstyrelsen om arbete med kantzoner. 

● Död ved fanns övervägande i 10 cm kategorin, men det fanns inte mycket 
levande träd i grövre dimensioner som kan bli grov död ved i framtiden.  

● För att öka den totala bredden för kantzoner kan användandet av en 
dynamisk kantzon vara ett bra alternativ. 
 

Att arbeta utifrån ett landskapsperspektiv är viktigt och att samtliga aktörer 
tänker minst en omloppstid framåt. Att skapa en kantzon först vid 
avverkningen är för sent, men bättre sent än aldrig.  
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