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Sammanfattning 
 

En viktig målsättning i den svenska skogspolitiken är att skogsbruket ska bedrivas på ett 

hållbart sätt och i Skogsvårdslagen är produktionsmålen och miljömålen jämställda. 

Utöver Skogsvårdslagens krav kan skogsägare åta sig att certifiera sin fastighet, antingen 

genom FSC eller PEFC. 

 

Certifiering är ett marknadsdrivet, frivilligt åtagande huvudsakligen från privatpersoner, 

men används idag som ett redskap att nå mer övergripande mål i den svenska 

skogspolitiken som att ta större ansvar för miljön, bevara värdefulla miljöer och skydda 

biologisk mångfald.  

 

Naturvärden har betydelse för biologisk mångfald och förekomst av naturvärden i skogen 

ger en indikation på artrikedom. Certifiering har fått stort genomslag i skogsbruket, både 

på miljösidan och marknadssidan. Därför är det viktigt att undersöka om certifiering 

medför högre naturvärden och bättre tillgodoser miljömålet i ett hållbart skogsbruk. 

 

Syftet med denna studie är att jämföra förekomst av naturvärden på certifierade 

fastigheter och icke-certifierade fastigheter genom fältinventering av utvalda kriterier. 

Kriterierna valdes utifrån mätbara och synliga indikatorer på naturvärden och utifrån 

faktorer som speglar variationsrikedom, hänsyn, kontinuitet, flora-och faunaobjekt och 

återväxt. I denna studie har vi arbetat fram en funktionell inventeringsmall i syfte att 

kartlägga naturvärden på fastighetsnivå. 

 

Totalt sett var det ingen större variation när det gäller förekomst av naturvärden mellan 

certifierade och icke-certifierade fastigheter. Inventeringen visade dock på en högre 

förekomst av naturvärdeskriterier på icke-certifierade fastigheter.  

 

En slutsats från inventeringen var att naturens egna förutsättningar är en viktig faktor för 

förekomsten av naturvärden.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

Hannah Eriksson, Jorunn Ökshei 

Summary 
 

An important objective in the Swedish forest policy is that forestry should be conducted 

in a sustainable manner and in the Forestry Act the production targets and the 

environmental goals are equal. In addition to the requirements of the Forestry Act, forest 

owners can undertake to certify their property, either through FSC or PEFC. 

 

Certification is a market-driven, voluntary commitment mainly from private individuals, 

but is today used as a tool to achieve more general goals in the Swedish forest policy such 

as taking greater responsibility for the environment, preserving valuable environments 

and protecting biodiversity. 

 

Nature values are important for biodiversity and the occurrence of natural values in the 

forest gives an indication of species diversity. Certification has had a major impact on 

forestry, both on the environmental side and on the market side. Therefore, it is important 

to examine whether certification entails higher natural values and better meets the 

environmental objective in sustainable forestry. 

 

The purpose of this study is to compare the occurrence of natural values on certified 

properties and non-certified properties through field inventory of selected criteria. The 

criteria were selected on the basis of measurable and visible indicators of natural values 

and on the basis of factors that reflect variety, consideration, continuity, flora and fauna 

objects and regrowth. In this study we have worked out a functional inventory template 

with the purpose of mapping natural values at the property level. 

 

Overall, there was no major variation in terms of the occurrence of natural values 

between certified and non-certified properties. However, the inventory showed a higher 

prevalence of natural value criteria for non-certified properties. 

 

One conclusion from the inventory was that nature's own conditions are an important 

factor for the existence of natural values.     
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Abstract 
 

En viktig målsättning i den svenska skogspolitiken är att skogsbruket ska bedrivas på ett 

hållbart sätt och i Skogsvårdslagen är produktionsmålen och miljömålen jämställda. 

Skogsägare kan utöver detta åta sig att certifiera sin fastighet, antingen genom FSC eller 

PEFC. Certifiering är ett marknadsdrivet, frivilligt åtagande och handlar om att ta ett 

större ansvar för miljö och natur än vad Skogsvårdslagen kräver. 

 

Syftet med denna studie är att jämföra förekomst av naturvärden på certifierade 

fastigheter och icke-certifierade fastigheter genom fältinventering av utvalda kriterier. 

Kriterierna valdes utifrån mätbara och synliga indikatorer på naturvärden och utifrån 

faktorer som speglar variationsrikedom, hänsyn, kontinuitet, flora-och faunaobjekt och 

återväxt. I denna studie har vi arbetat fram en funktionell inventeringsmall i syfte att 

kartlägga naturvärden på fastighetsnivå. 

 

En slutsats från inventeringen var att naturens egna förutsättningar är en viktig faktor för 

förekomsten av naturvärden i högre grad än om fastigheten är certifierad eller inte.  

 
 

Nyckelord: Certifiering, FSC, Icke-certifierad, Naturvärden, PEFC. 

Key-words: Certification, FSC, Non-certified, Nature values, PEFC  
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Förord 

Idén till detta examensarbetet kom i samband med kursen Certifierat skogsbruk. Det 

blev tydligt att certifiering av skog var ett ämne som engagerade, både positivt och 

negativt.    

Det har skrivits om certifiering i andra examensarbeten, då har fokus legat på utförda 

åtgärder i skogen. Vi ville undersöka vilken effekt certifieringen har på förekomsten 

av naturvärden i skogen och om certifiering bidrar till högre naturvärden. 

Tack till Skogsägarföreningen Södra  

Tack till alla fastighetsägare  

Tack till Börje Drakenberg 

Tack till våra handledare Stina Alriksson och Martin Karlsson 

     

  

      Hannah Eriksson och Jorunn Ökshei  

      2019-05-27 
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1. Introduktion 
 
En viktig målsättning i den svenska skogspolitiken är att 

skogsbruket ska bedrivas på ett hållbart sätt och i Skogsvårdslagen 

är produktionsmålen och miljömålen jämställda. 

Utöver Skogsvårdslagens krav kan skogsägare åta sig att certifiera 

sin fastighet. I Sverige finns två olika certifieringssystem, FSC 

(Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification Schemes). Initiativet till 

skogscertifiering togs av miljörörelsen på den internationella 

miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992 där illegal avverkning och 

avskogning stod i fokus. FSC bildades i 1993 i Toronto, Kanada, 

och kom till Sverige 1996. Senare bildades PEFC på initiativ från 

mindre skogsägare och skogsägarföreningar om ett 

certifieringssystem som var bättre anpassat till det småskaliga 

skogsbruket och dess villkor.    

 

I europeiska sammanhang har Sverige en jämförelsevis stor andel 

certifierad skogsmark. Drygt hälften av Sveriges skogsmark är 

certifierade antingen genom FSC eller PEFC. Trots att en stor yta 

av skogen är certifierad är det bara var femte privata 

skogsfastighet som är certifierad. Det är även en stor geografisk 

spridning i landet, störst andel hittar man i landets södra och 

mellersta del medan certifieringsgraden är låg i landets norra del 

(Berg Lejon & Lidestav 2009). 

Enligt Johansson (2013) är skogsindustrin en betydande faktor till 

att en stor andel skog är certifierad. Skogen är av stor ekonomisk 

betydelse och Sverige är sammanlagt världens näst största 

exportör av trävaror i form av pappersmassa, papper och sågade 

trävaror. Den höga graden av certifiering i Sverige kan även 

förklaras med att staten ställer sig bakom systemet. 

  

Skogsvårdslagstiftningen anger ramarna och de grundläggande 

kraven för hur skogsbruket ska bedrivas i Sverige. I debatten om 

hållbart skogsbruk och biologisk mångfald lyfts certifiering fram 

som ett komplement för att nå övergripande skogspolitiska mål. 

Certifieringen innebär att skogsägaren tar ett större ansvar för 

naturvård och ett hållbart skogsbruk än vad Skogsvårdslagen 

säger. Vilken effekt certifieringen får ute i skogen är ett 

omdiskuterat ämne och återkommer ofta i debatter kring 

skogsbruk. Rametsteiner & Simula (2003) hävdar att certifiering 

har bidragit till ökat inslag av blandskog, ökat skydd för hotade 



 

10 
 

Hannah Eriksson, Jorunn Ökshei 

arter och en minskad användning av kemikalier i skogsbruket. 

Samtidigt lyfter de frågan om certifiering säkrar biologisk 

mångfald på sikt. Andra studier hävdar att nyttan med certifiering 

inte kan styrkas och att det fortfarande saknas enhetliga metoder 

för att undersöka detta (Visseren-Hamakers & Pattberg 2013). 

   

Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall vilka 

skillnader som finns mellan certifierad och icke-certifierad 

skogsmark med hänsyn till naturvärden. 

                                                                   

 

1.1 Bakgrund 
 

 

1.1.1 Natur- och miljömål i skogsbruket 

 
Hållbarhet är ett centralt begrepp inom skogsbruket. Hållbarhet 

omfattar tre aspekter, ekonomisk, sociokulturell och miljömässig. 

Fokus för denna studie är den miljömässiga aspekten.  

 

Skogsvårdslagen och miljöbalken ställer miljökrav på skogsbruket 

och innebär att varje skogsägare och företagsägare har ett juridiskt 

miljöansvar. Tillsammans utgör dessa krav en miniminivå för 

skogsbrukare att leva upp till.  

   

Första gången riksdagen formulerade mål för miljöpolitiken var 

1991. För skogens del handlar detta om att bevara den biologiska 

mångfalden och skydda natur och kulturlandskap. Det var i 

samband med 1993 års skogspolitiska beslut om ny skogsvårdslag 

som miljöfrågorna i skogen lyftes fram mer tydligt än tidigare och 

det var i denna lag som produktions- och miljömålen jämställdes.  

 

Produktionsmålet definieras som: Skogen och skogsmarken ska 

utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god 

avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge handlingsfrihet 

i fråga om användningen av vad skogen producerar 

(Skogsvårdslagen 1992/93:226).   

 

Miljömålet definieras som: Skogsmarkens naturgivna 

produktionsförmåga ska bevaras. En biologisk mångfald och 

genetisk variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att 
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växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges 

förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i 

livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas. 

Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden 

ska värnas (Skogsvårdslagen 1992/93:226).  

 

Sektorsansvaret i svensk politik kom till 1993 och bygger på att 

varje sektor själva är ansvariga för att ta hänsyn till miljön. 

Sektorsansvaret för skogen ligger både på statliga myndigheter 

och på skogsnäringen och bygger på principen om att 

naturresurserna ska förvaltas långsiktigt (De Jong et al. 1999). År 

1999 och 2005 ökade fokus på miljömålen då riksdagen antog 16 

nationella miljökvalitetsmål. Ett miljökvalitetsmål är “Levande 

skogar“ där flera punkter handlar om att öka naturvärden och 

bevara biologisk mångfald (Sveriges miljömål 2018). 

Målsättningen var att miljökvalitetsmålen skulle vara uppfyllda 

under perioden 2020–2025 men enligt Naturvårdsverket kommer 

enbart ett av målen (Skyddande ozonskikt) uppnås med 

utgångspunkt i dagens styrmedel och åtgärder (Naturvårdsverket 

2019).  

  

 

1.1.2 Frivilliga åtaganden 
 

Inom området skog har det, för att lösa till exempel miljöproblem 

i skogen, vuxit fram privata styrsystem i form av certifiering. I 

praktiken handlar det om att en produkt, i denna mening skog, 

produceras eller behandlas efter en given standard. Om en 

skogsägare bedriver sitt skogsbruk i överenskommelse med 

standarden kan denne certifiera sin skog och få en miljö- och 

spårbarhetsstämpel på sina produkter (Johansson 2013). 

Certifiering är ett marknadsdrivet, frivilligt åtagande 

huvudsakligen från privatpersoner men används idag som ett 

redskap att nå mer övergripande mål i den svenska skogspolitiken 

(Johansson & Lidestav 2011). För den enskilda skogsägaren 

innebär det att åta sig ytterligare åtaganden utöver 

Skogsvårdslagen. Sektorsansvaret innebär att skogsnäringen (läs: 

skogsbolagen och privata skogsägare) till exempel själva är 

ansvariga för avsättningar i syfte att bevara naturvärden. 
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1.1.3 Skogsbruksstandarder 
 

FSC Standard är fördelad på 10 Principer och Kriterier som är 

godkänd av FSC internationellt. Standarden är anpassad till 

Sverige och det svenska klimatet. Denna standard reglerar 

principer som omfattar miljö, ekonomisk och social hänsyn. 

Fokus för denna undersökning är principerna om miljöpåverkan, 

närmare bestämt princip 6 med underliggande kriterier. Princip 6 

definieras som: “Skogsbruket ska bevara den biologiska 

mångfalden och därtill knutna värden, vattentillgångar, jordar, 

unika och känsliga ekosystem och naturtyper och därigenom 

bibehålla de ekologiska funktionerna och skogens karaktär” (FSC 

2010). 

 

PEFC har en egen standard som omfattar de tre delarna 

skogsskötselstandard, social standard och miljöstandard. 

Sistnämnda reglerar hänsyn till natur och miljö och beskrivs enligt 

följande: ”PEFC:s grundpelare för ett uthålligt skogsbruk är att 

värna och gynna skogens miljövärden. Vid alla 

skogsbruksåtgärder ska flora, fauna, mark och vatten beaktas. 

Som komplement till anpassade skogsbruksåtgärder ska även 

områden avsättas helt för miljöändamål” (PEFC 2017).     

 

Genom att certifiera sin skog åtar sig skogsägaren att leva upp till 

kraven i de gällande skogsbruksstandarderna. Standarderna skiljer 

sig inte nämnvärt åt, den största skillnaden är att PEFC ställer 

krav på att även entreprenörer som utför åtgärderna i skogen är 

certifierade. Det mest uttalade kravet inom både FSC och PEFC, 

är att minst 5 % av skogsarealen ska sättas av för att utveckla eller 

skapa framtida naturvärden. Sedan finns målsättningar att skapa 

mer lövrika bestånd där minst 5 % av frisk och fuktig skogsmark 

ska domineras av bestånd där lövinslaget ska vara bestående 

under omloppstiden (FSC 2010; PEFC 2017). Utöver detta 

förespråkar FSC att skogsägaren sköter skogen så att volymen i 

avverkningsmogna bestånd innehåller 10 % löv. Detta gäller 

enbart i södra Sverige där förutsättningarna finns. FSC har också 

en begränsning när det gäller plantering av främmande trädslag, 

max 5 % av bestånden medan PEFC ställer samma krav som 

Skogsvårdslagen, det vill säga max 25 % av brukningsenhetens 

areal (PEFC 2010).  
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1.1.4 Certifieringens uppkomst i Sverige 

 

I Sverige togs initiativet att bilda FSC i mitten på 90-talet då flera 

organisationer såg möjligheterna i att certifieringen av skog kunde 

verka snabbare för bevarandet av naturvärden och att bidra till ett 

mer hållbart skogsbruk än som tidigare, genom regeringsbeslut 

(Cashore et al. 2004).  

 

År 1994 gick Svenska Naturskyddsföreningen, SNF ihop med 

Världsnaturfonden, WWF. I och med det bildades Svenska FSC-

rådet 1996 för att ta fram standarder som passade det svenska 

skogsbruket. Svenska FSC-rådet utökades sedan med Svenska 

samernas riksförbund, Svenska kyrkan och Skogsägarföreningen 

(Swedish federation of Forest owners), den sistnämnda gick med, 

med syfte att föra de privata och mindre skogsägarnas talan. Den 

första svenska FSC-standarden kom att bli antagen av FSC-

International, 1997 med tillägg och ändringar under 1998. 

Svenska FSC är en medlemsorganisation som består av tre 

beslutsfattande kammare, ekonomisk kammare, miljökammare 

och social kammare där alla kammare har lika stor rösträtt 

oberoende av antal medlemmar (Johansson 2013). 

 

Det fanns från början en motvillighet bland de svenska privata 

skogsägarna gentemot FSC då riktlinjerna inte passade in på det 

svenska skogsbruket. Det var viktigt att få med de privata 

skogsägarna, att de skulle certifiera sin skog, för att kunna följa 

virket från avverkning till slutdestination. Enligt Cashore et al. 

(2004) blev Sverige som ett stort exportland av träråvaror, nästan 

‘tvingat’ in i certifieringen för att kunna hävda sig internationellt. 

 

Bildandet av svenska PEFC kom år 2000 från ett ökat behov av 

att se till de småskaliga skogsägarnas villkor och förutsättningar. 

Det fanns ett missnöje inom det småskaliga skogsbruket och 

skogsbranschen, huvudsakligen på grund av bristande inflytande 

på besluten som fattades i FSC. Under 1998 träffades skogsägare 

och representanter från skogsindustrin från Finland, Tyskland, 

Frankrike, Österrike, Norge och Sverige för att gemensamt 

komma fram till ytterligare en skogsbrukscertifiering. De mötena 

ledde året därpå fram till bildandet av PEFCC, Pan European 

Forest Certification Scheme som senare bytte namn till PEFC, 

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes 

(PEFC 2013).  
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1.1.5 Motiv till att certifiera sin fastighet 
 

Enligt Riksskogstaxeringen statistik finns det 28 miljoner hektar 

skogsmark i Sverige, varav 23,5 miljoner hektar definieras som 

produktiv skogsmark (SLU 2018). Drygt hälften av 

skogsmarksarelen är certifierad, antingen genom FSC (12 

miljoner hektar) eller genom PEFC (ca 15 miljoner hektar). En 

stor del av skogsmarken är dubbelcertifierad genom båda 

certifieringssystemen (FSC 2019; PEFC u.å).  

 

Argumenten för att certifiera sin skogsfastighet är enligt FSC och 

PEFC ett sätt att ta större ansvar för miljö, sociala förhållanden 

och ekonomin i skogsbruket. Genom att certifiera sitt 

skogsinnehav hjälper man till att bevara och skydda till exempel 

biologisk mångfald och värdefulla miljöer (FSC 2019; PEFC 

2013). Det är även så att skogsägarföreningar och andra skogliga 

aktörer aktivt arbetar för att öka certifieringsgraden hos sina 

medlemmar och kunder och betalar ut en extra premie till 

skogsägare med certifierat virke.  

Berg Lejon och Lidestav (2009) har undersökt vilka 

motivationsfaktorer som fanns hos skogsägare som valde att 

certifiera sin skog. Resultatet visade att ekonomiska och 

miljömässiga orsaker hade större betydelse än moraliska aspekter 

eller att skogliga aktörer försökte sälja in certifiering. Ju större 

fastighetsinnehav markägaren hade, desto tyngre vägde de 

ekonomiska och miljömässiga faktorerna.  

Ett examensarbete från 2018 styrker detta där en 

enkätundersökning gjordes angående motivationsfaktorer för 

certifiering och 55 % svarade att de ekonomiska motiven vägde 

tyngst i beslutet om certifiering (Sonne Lehnberg 2018). 

 

Som privat skogsägare i Sverige finns det två sätt att bli 

certifierad. Man kan välja att ha ett eget certifikat, det är dock inte 

så vanligt på grund av höga kostnader. De flesta privata 

skogsägare väljer att certifieras genom en paraplyorganisation, till 

exempel en skogsägarförening. Paraplyorganisationen tecknar ett 

avtal med skogsägaren som får ett intyg på att skogsbruket 

uppfyller kraven för att bli certifierad. Ansvaret för revisioner av 

verksamheten ligger också på den som ställer ut certifikatet. 

Gemensamt för båda är att det är markägarens totala skogsinnehav 

som certifieras (PEFC 2013). 
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1.1.6 Kritik mot certifieringssystemen 

 
Det har under årens lopp förekommit kritik mot certifieringen där 

mycket har handlat om hur skogsbruksåtgärderna utförs i 

praktiken. Det har rapporterats om avverkning i nyckelbiotoper, 

bristande hänsyn vid avverkningar, körskador och avsaknad av 

hänsyn vid vatten och vattendrag. Vissa miljöorganisationer har 

valt att gå ur FSC bland annat med motiveringen att det saknas 

transparens i beslutsfattandet och oförmåga att få igenom 

konkreta resultat i skogsbruket (Johansson 2013). 

 

Frågan om långsiktigheten i de frivilliga avsättningarna som 

markägarna själva ansvarar för har varit föremål för kritik då det 

inte finns något system som säkrar att områden faktiskt har ett 

värde ur kvalitetssynpunkt och att de skyddas på sikt. 

Certifieringssystemens legitimitet har också blivit ifrågasatt. 

Genom att erhålla ett FSC - certifikat har certifikatsinnehavaren 

förpliktat sig att leva upp till standarden. Trots exempel på 

upprepade brister och brott mot standarden har det inte blivit 

någon allvarlig påföljd annat än att det skadat systemets 

trovärdighet (Sahlin 2013).  

Diskussionen om huruvida certifiering är ett redskap att bedriva 

ett hållbart skogsbruk och bevara biologisk mångfald är lika 

aktuell idag, och debatt pågår om avsaknaden av kontrollsystem 

och långsiktighet för att säkra att det faktiskt är de områden med 

högst naturvärden som skyddas (Sveriges Radio 2019). 

 

 

1.1.7 Naturvärden i skogen 
 

En strikt definition på naturvärden är svår att hitta. Det är till stor 

del en bedömningsfråga men gemensamt är att naturvärden har 

betydelse för den biologiska mångfalden och att förekomst av 

naturvärden i skogen ger en indikation på artrikedom (Niklasson 

& Nilsson 2005).   

Naturvärden kan delas upp i olika kategorier utifrån vilken 

betydelse de har/vad de indikerar. Nedan följer en beskrivning på 

olika naturvärden som sedan kopplas till inventeringens 

fältundersökning.  
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Variationsrikedom 

Naturvärdesträd bidrar till variationsrikedom och är oftast grova 

eller senvuxna träd, de fungerar som värdar för andra arter och 

ska inte vara avsedda för virkesproduktion (Andersson et al. 

2013).  

Död ved i olika förmultningsstadier är viktig för flera arter, ca 40 

% av alla rödlistade arter är i någon form beroende av död ved. 

För några arter är veden föda medan den för andra är boplats och 

föryngringsmaterial (De Jong et al.1999).  

 

Lövinslag utgör ett av regeringens miljömål och i FSC 

skogsbruksstandard är målsättningen att nå minst 5 % lövinslag på 

friska och fuktiga marker. Lövinslag bidrar till ökad diversitet i 

skogen och de flesta lövträd, med undantag av ek och bok, 

minskar försurningen av marken. 

 

Kontinuitet 

Skogar med kontinuitet kännetecknas av att det under lång tid har 

funnits miljöer i skogen där vissa arter har haft möjlighet att 

utveckla sig. Med lång tid avses skog som inte har varit föremål 

för det moderna trakthyggesbruket (Ahlkrona et al. 2017). 

Områden med tjockt, orört mosstäcke är ett exempel på detta. 

Moss- och lavtäckta löv- och barrträd är ytterligare ett tecken på 

kontinuitet i skogen. Hänglav kan kopplas till gammal skog och 

indikerar att området inte har präglats av aktivt skogsbruk (Wedin 

2014). 

 

Tecken på tidigare brand, så kallade brandljud, kan hittas på träd 

(tall) och indikerar en lång kontinuitet (Nilsson 2005). Detta kan 

vara ett tecken på att träden har uppnått en hög ålder.  

 

Hänsyn 

Vid vattendrag finns kantzoner med särskilda miljöer att ta hänsyn 

till. Ofta finns lövträd och fuktiga miljöer med arter som är 

känsliga för olika former av störningar, till exempel avverkning 

(Gustafsson et al. 2016). 

 

Bryn kan definieras som en kantzon som utgör en övergång från 

skogens ekosystem till öppen jordbruksmark där vegetationen 

präglas av buskskikt med olika arter och höjder. Dessa områden är 

mycket skyddsvärda och ger skydd och livsmiljöer för många 

olika växt- och insektsarter (Hjorth 2002). 
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Öppen kulturmark har förutom sitt historiska värde en betydelse 

för många däggdjur, insekts- och växtarter (De Jong et al. 1999). 

   

 

Flora- och faunaobjekt (FF – objekt) 

Flora- och faunaobjekt är kriterier som är kopplade till 

Riksskogstaxeringens fältinventering av skog avseende särskilda 

indikatorer på biologisk mångfald.  

Hålträd är viktiga för vissa arter, till exempel hackspettar, som 

bygger bo och nyttjar dessa stammar (De Jong et al. 1999). 

Hålträd förknippas med spår av hackspett som i sin tur indikerar 

en bra livsmiljö för andra fågelarter (Hjorth 2002).  

 

Vedtickor och svampar är viktiga ur flera aspekter, till exempel i 

bildning av mykorrhiza som är viktigt för trädens näringsupptag 

och för nedbrytning av material. Det finns flera olika sorters 

vedtickor där många är specifikt kopplade till sin egen trädart 

(Niklasson & Nilsson 2005). 

 

Myrstackar ger livsmiljö både i och kring stacken för ett flertal 

djur och växter och anses därför bidra till ökad biologisk 

mångfald (Lenoire 2003). 

 

Återväxt 

Med återväxt menas här större luckor i tallskog där föryngring 

kan ske naturligt. Skogar där naturlig föryngring får ske innehåller 

stor genetisk variation som är mer tåliga mot förändringar i miljön 

(Hjorth 2002). 

 

 

1.1.8 Teori och tidigare forskning 

 
Certifiering kan definieras som: 

“Bevis på uppfyllande av eller överensstämmelse med en standard 

eller ett standardregelverk som fastställts av en oberoende 

organisation (certifieringsorgan) för verksamheten eller 

produkten ifråga. Ansökan om certifiering är frivillig, och 

certifikatet används som ett bevis på kvalitetssäkring” (Karolinska 

Institutet 2019). 
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Studier finns som styrker antagandet att certifiering påverkar 

åtgärder i skogen positivt, att aktiviteten i skogarna ökar och att 

konflikterna minskar (Gulbrandsen 2004). Enligt Rametsteiner 

och Simula (2003) har certifieringen bidragit till positiva effekter 

för miljön som mer blandskog, bättre artskydd och begränsat 

användande av kemikalier i skogsbruket. Båda ställer frågan om 

hur det i slutändan påverkar miljön och om certifiering säkrar 

biologisk mångfald på sikt. 

 

Mycket av forskningen kring certifiering har handlat om att 

undersöka vilken betydelse som certifieringen har haft för 

åtgärder och aktivitet i det praktiska skogsbruket. En studie av 

Berg Lejon och Lidestav (2011) har visat att graden av aktivitet i 

privatskogsbruket är högre på certifierade fastigheter än icke - 

certifierade med hänsyn till avverkning, gallring, röjning och 

plantering. Det är huvudsakligen de fem första åren efter att 

fastigheterna blivit certifierade som aktiviteten är störst, sedan 

avtar den successivt. 

 

Det finns tidigare studier som hävdar att certifiering inte har 

bidragit till bättre miljö i skogen eller har minskat utarmningen av 

skogen och efterfrågar hårdare krav och större kontroll av att 

standarden efterlevs (Villalobos-Fiatt 2017).  

De försök som har gjorts för att utvärdera certifieringens effekter 

är studier baserade på sekundärdata hellre än undersökningar 

gjorda i fält, till exempel evalueringsprotokoll från revisioner från 

3:e parts certifierare eller data och statistik från 

Riksskogstaxeringen (Johansson & Lidestav 2011; Simonsson et 

al. 2016). En begränsning är att det inte finns någon enhetlig 

metod för att undersöka detta, något som krävs för att kunna göra 

en utvärdering av certifieringens betydelse för skogens miljö och 

biologisk mångfald (Visseren – Hamakers & Pattberg 2013). 

 

Svårigheten med att mäta effekten av certifieringen redan idag är 

att processerna i skogen tar lång tid. Drakenberg (2019) menar på 

att det tar upp till en omloppstid att uppnå höga naturvärden. 

 
 

1.1.9 Syfte och frågeställning 
 

Certifiering har fått stort genomslag i skogsbruket, både på 

miljösidan och marknadssidan. Därför är det viktigt att undersöka 
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om certifiering medför högre naturvärden och bättre tillgodoser 

miljömålet i ett hållbart skogsbruk.    

Syftet med studien är att jämföra naturvärdena på certifierade 

fastigheter och icke-certifierade fastigheter genom fältinventering 

med egen metod. 

 

• Går det att se skillnad på certifierade fastigheter och icke-

certifierade med hänsyn till förekomst av naturvärden?  

• Är den utarbetade metoden funktionell för att uppskatta 

naturvärden på fastighetsnivå?   

 

Studien kommer att undersöka naturvärden generellt och inte med 

hänsyn till vilka åtgärder som är gjorda eller vilka entreprenörer 

som har utfört åtgärderna. Naturvärdena undersöks på 

fastighetsnivå.    
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2. Material och metoder 
 

 

2.1 Urval 
 

Insamling av data gjordes under mars och april 2019 via 

kvantitativ metod och fältstudier på utvalda fastigheter, både 

certifierade och icke-certifierade. Fastigheterna var geografisk 

spridda inom respektive område, 10 styck i norra Bohuslän och 10 

styck i västra Småland. 

 

Skogsägarorganisationen Södra i Småland och Bohus-Dal 

verksamhetsområde kontaktades för att få ett urval av lämpliga 

fastigheter att undersöka. Södra valdes ut då företaget hade 

verksamhet i båda områden och en hög grad av certifierade 

medlemmar i sin organisation.  

 

Fastigheterna från Södra efterfrågades med fördelning utifrån 

följande kriterier:  

• Jämförbara med hänsyn till trädslagsfördelning och 

åldersfördelning 

• Produktiv skogsmark mellan 30 - 50 hektar  

• I privat ägo 

• Varit certifierade en längre tid, helst 10 år 

 

Södra tillhandahöll urvalet av alla fastigheter utom de icke-

certifierade fastigheterna i norra Bohuslän. Urvalet av dessa 

gjordes genom att studera fastighetskartan och flygfoto i ett 

begränsat område för att hitta lämpliga fastigheter. Sedan 

kontaktades fastighetsägarna med frågan om fastigheten var 

certifierad eller inte. 

 

Vid förfrågan av samtliga objekt utlovades anonymitet för 

fastighetsbeteckning och fastighetsägare. 

 

2.2 Fältarbete 
 

Sedan utarbetades en inventeringsmall (se bilaga 1) med kriterier 

som bedömdes vara betydelsefulla för att mäta förekomsten av 

naturvärden. Kriterierna kopplades till certifieringens 

skogsbruksstandard, princip 6 (FSC 2010), Naturvårdsverkets 
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beskrivning av vad som kännetecknar skog med höga naturvärden 

(Naturvårdsverket 2018) och Skogsbiologernas 

naturvärdesbedömning (Drakenberg 2019). Vissa kriterier 

kopplades till Riksskogstaxeringens FF-objekt (SLU 2018).  

För att säkerställa kvaliteten på urvalskriterierna konsulterades 

Börje Drakenberg (2019), en av upphovsmännen till den 

naturvärdesbedömning som används frekvent i skogsbruket idag.  

 

Metoden och inventeringsmallen utprövades och kalibrerades 

genom att i Norra Bohuslän tillsammans utföra inventeringar i fält 

under två dagar. Inventeringsmallen prövades ut i skogen med 

syfte att genomföra fältarbetet utifrån ett gemensamt arbetssätt. 

Under inventeringens gång hölls fortlöpande kontakt för att reda 

ut eventuella frågetecken. Vid eventuella oklarheter skickades 

bilder till varandra för en gemensam bedömning.  

 

Inventering genomfördes på 20 fastigheter för att undersöka 

förekomsten av de kriterier som bedömdes kunna visa höga 

naturvärden. Genom en gemensam checklista med samtliga 

punkter i mallen kartlades förekomsten av dessa, där antal 

styck/fynd registrerades i inventeringsmallen. Medelstorleken på 

fastigheterna var 44 hektar på de certifierade och 41 hektar på de 

icke-certifierade.   

 

 

Utrustning som användes:  

• Kartor över fastigheterna med utritade fastighetsgränser 

• Mobiltelefon med kartapplikationer  

• Klave för att mäta träddiameter 

• Kikare för att underlätta fynd av hålträd och vedtickor 

• Relaskop för att fastställa grundytor och uppskatta 

lövinslag 

 

Grundytemätning gjordes genom 10 slumpmässigt utspridda 

provytor på varje fastighet. 

 

 

2.3 Statistiskt test 
 

För att säkerställa resultaten och läsa ut eventuella signifikanta 

skillnader i resultatet användes ett icke-parametriskt test, Mann-

Whitney U-test, på följande fyra områden:  
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• Död ved-stående 

• Död ved-liggande 

• Lövinslag 

• Hålträd 

 

 

2.4 Kriterier för att mäta naturvärden 
 

Kriterierna valdes utifrån mätbara och synliga indikatorer på 

naturvärden och utifrån faktorer som speglar variationsrikedom, 

hänsyn, kontinuitet, flora-och faunaobjekt och återväxt.  

 

• Naturvärdesträd är grova och/eller gamla träd, både barr 

och löv, som skiljer sig från resten av bestånden med 

hänsyn till trädens grovgrenighet, ett typiskt senvuxet 

(undertryckt) utseende och/eller diameter. Dessa delades 

upp i träd med större diameter än 40 cm och träd med 

större diameter än 60 cm.  

 

• Död ved räknades ut med att registrera antal döda träd och 

lågor större än 10 cm i diameter på fastigheten. Veden 

delades upp i stående och liggande ved och sedan utifrån 

vedens nedbrytningsgrad. Som färsk ved räknades träd 

med barken kvar. Till halvfärsk ved räknades träd med 

flagad bark och slutligen gammal ved där träden var fria 

från bark.  

 

• Lövinslaget uppskattades genom att mäta 10 grundytor på 

varje fastighet. Antal stammar av barr- kontra lövträd 

räknades och sedan hur stor procent av volymen som 

utgjordes av lövträd. 

Antal/andel ädellövsträd i granskog räknades samt 

förekomst av ädellövskog då den anses ha positiv effekt i 

denna typ av skog.  

  

• Tjockt och iögonfallande mosstäcke i granskog. Ett 

sammanhängande område som skiljer sig från övrig 

vegetation och präglas av orörd tjock mossa. Även stora 

mosstäckta stenar eller sluttningar räknades med här. 
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• Fynd av moss-och lavtäckta löv-och barrträd. Där 

moss/lavtäckten sträckte sig minst två meter från marken. 

  

• Hänglav. För att räknas med i inventeringen behövde 

träden ha minst 5 tussar av hänglav.  

 

• I tallskog räknades förekomsten av gamla, höga avvikande 

tallar i beståndet. 

 

• Spår av brand i form av brandljud 

 

• Bevarande eller tillskapande av hänsyn vid naturligt 

vattendrag eller vatten, det vill säga kantzon med lövträd 

eller buskskikt som är minst 10 meter brett. 

 

• Hänsyn vid bryn, till exempel mot jordbruksmark, genom 

att skapa eller bevara buskskikt.  

 

• Öppen bevarad kulturmark. Inte anlägga skog på områden 

med öppen, bevarad kulturmark/gamla odlingar upp till 

0,5 hektar.  

 

• Förekomst av hålträd upp till 10 meters höjd där antal träd 

räknades.  

 

• Förekomst av vedtickor upp till 10 meters höjd där antal 

träd med förekomst av vedtickor registrerades.  

 

• Förekomst av alla intakta myrstackar där antal myrstackar 

räknades. På grund av kyla vid inventeringens början, 

räknades alla myrstackar som bedömdes färska oavsett om 

det förekom någon aktivitet av myror i stacken eller ej.  

 

• Återväxt. Större luckor i tallskog där återväxten kan ske 

naturligt.  
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2.5 Kritik av metoden 
 

Vi har inte själva kunnat säkerställa kvaliteten på urvalet av 

fastigheter. Detta kan vara både positivt och negativt. Positivt för 

att vi inte har kunnat påverka urvalet men negativt utifrån 

begränsad kontrollmöjlighet att urvalskriterierna blivit uppfyllda. 

Vi har till exempel inte haft tillgång till underlag som visar den 

faktiska fördelningen av trädslag och ålder och kan därför inte 

presentera medeltal för detta. Det samma gäller för uppgifter om 

hur länge fastigheterna har varit certifierade.    
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3. Resultat och analys 
 

Sammanställning av resultat från inventering av de totalt 20 

undersökta fastigheterna. Medelstorleken på fastigheterna var 44 

hektar på de certifierade och 41 hektar på de icke-certifierade 

fastigheterna. 
 

 

3.1 Naturvärdesträd 
 

Figur 1 visar antal naturvärdesträd uppdelat på barr och löv med 

en diameter större än 40 cm gentemot 60 cm i brösthöjd. 

Resultatet visar att förekomsten av grova barr och lövträd med en 

diameter över 60 cm är nästan lika på certifierade och icke - 

certifierade fastigheter. För naturvärdesträd med en diameter 

större än 40 cm skiljer resultatet sig åt för barr och lövträd. 

Förekomsten av barrträd är större på certifierade fastigheter 

medan lövträden är i majoritet på icke-certifierade fastigheter.  

 

Figur 1. Naturvärdesträd större än 40 cm i diameter respektive 60 

cm i diameter i brösthöjd 
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3.2 Död ved − stående 
 

Figur 2 visar förekomsten av stående död ved fördelat på olika 

nedbrytningsstadier. Resultatet visar att den totala förekomsten av 

stående död ved är större på icke-certifierade fastigheter jämfört 

med certifierade.  

 

 
 

Figur 2. Förekomst av stående död ved i olika stadier av 

nedbrytning. 
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3.3 Död ved – liggande 

 

Figur 3 visar förekomsten av liggande död ved i olika stadier 

av nedbrytning. Resultatet visar att den totala förekomsten av 

liggande död ved är större på icke-certifierade fastigheter 

jämfört med certifierade.  

 

 
 

Figur 3. Förekomst av liggande död ved i olika stadier av 

nedbrytning. 
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 3.4 Lövandel per fastighet 

 

Antal fastigheter med ett lövinslag större än 5 % var 13 styck 

varav 6 stycken är certifierade och 7 stycken icke-certifierade. 

Utav de 7 fastigheter som inte nådde upp till 5 % målet var 4 

certifierade och 3 icke - certifierade. 

 

 

 
  

Figur 3. Lövandel per fastighet 
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3.5 Indikatorer på kontinuitet 
 

Figur 4 visar resultaten för kriterier som indikerar kontinuitet i 

skogen. Förekomst av avvikande träd i tallskog samt moss- och 

lavtäckta lövträd var högre på certifierade fastigheter. Förekomst 

av orört mosstäcke, moss- och lavtäckta barrträd och hänglav var 

större på icke-certifierade fastigheter. Spår av brand hittades ej på 

någon av fastigheterna.     

 

 

Figur 4. Indikatorer på kontinuitet i skogen 
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3.6 Flora- och faunaobjekt   
 

Figur 5 visar förekomsten av indikatorer med betydelse för den 

biologiska mångfalden i skogen enligt Riksskogstaxeringens 

definition.  

Resultaten för hålträd visade ett större antal hålträd på icke-

certifierade fastigheter. Samma tendens hittades för vedtickor och 

myrstackar.  

  

 

Figur 5. Kriterier av betydelse för biologisk mångfald enligt 

Riksskogstaxeringen 
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3.7 Hänsyn vid vatten och bryn  
 

Figur 6 visar hänsyn vid vatten och bryn. Resultaten visade att 

antal ytor där hänsyn tagits var större på de icke- certifierade 

fastigheterna.  

 

 

Figur 6. Hänsyn mot naturligt vatten/vattendrag och bryn  
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3.8 Bevarande av kulturmark 
 

Figur 7 visar förekomsten av bevarad kulturmark i skog upp till 

0,5 hektar.  

 

Figur 7. Bevarande av kulturmark 

 

 

3.9 Återväxt föryngring tallskog 
 

Inga fynd hittades vid inventeringen av större luckor i tallskog 

med förutsättningar för naturlig föryngring och återväxt.  

 

 

3.10 Statistisk prövning av resultat 
 

För att statistisk säkerställa resultatet användes ett Mann-Whitney 

test, ett icke-parametriskt test som används för att undersöka om 

signifikanta skillnader mellan de två grupperna kunde påvisas. 

Mann-Whitney testen användes på 4 kriterier och visade ingen 

signifikant skillnad mellan certifierade och icke-certifierade 

fastigheter. Kriterierna som testades var död ved, både stående 

och liggande, lövinslag och hålträd. 
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4. Diskussion och slutsatser 
 

 

4.1 Naturvärdeskriterierna 
 

Variationsrikedom 

Förekomsten av naturvärdesträd var så gott som lika i antal totalt 

sett oberoende av certifiering eller inte. Gemensamt för både barr- 

och lövträd var ett lågt antal grova träd med diameter över 60 cm. 

Detta trots inslag av ek där förutsättningarna för att uppnå grova 

dimensioner finns.  

 

Totalt sett visade resultatet på fler fynd av död ved på icke-

certifierade fastigheter. Andelen död ved varierade stort mellan 

olika fastigheter oberoende av certifiering eller inte. På vissa 

fastigheter hittades ett mycket litet antal medan det på andra var 

betydligt större förekomst. Förekomsten av död ved kan delvis 

förklaras med markens topografi då det var större andel död ved i 

kuperad eller blöt terräng med begränsad framkomlighet. På några 

fastigheter syntes det att den döda veden var ”bortstädad”, där var 

förekomsten av död ved mycket låg. En av de certifierade 

fastigheterna hade hög andel död ved och i samtal med 

fastighetsägaren framkom ett stort intresse för naturvård.   

Det finns statistik från Riksskogstaxeringen om volymen död ved 

i olika nedbrytningsgrad. Statistiken redovisas i antal kubik död 

ved per hektar vilket gör det svårt att jämföra med resultatet i 

denna inventering. I Götaland har volymen död ved enligt 

statistiken dubblats under perioden 1995 – 2015, från 4 m3 per 

hektar till 8 m3 per hektar (SLU 2018). Samtidigt visar 

Naturvårdsverkets statusrapport om arter och naturtyper från 2019 

att vitaliteten reduceras för flera arter i skogen som är beroende av 

bland annat död ved och gammal skog (Naturvårdsverket 2019).  

 

Enligt skogsbruksstandarden är målsättningen att minst 5 % av 

bestånden på frisk och fuktig skogsmark ska utgöras av löv. Utav 

20 fastigheter nådde 13 stycken upp till målsättningen. 

Lövinslaget på de olika fastigheterna varierade mycket, från 2 % 

som lägst till 32 % som högst. En skillnad finns mellan 

fastigheterna i Norra Bohuslän kontra Småland, där lövinslaget är 

betydligt högre. I Småland var även inslag av ädellöv vanligt 

förekommande, något som kan förklara en högre lövandel. Enligt 
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statistik från Riksskogstaxeringen 2017 utgör lövträden 23 % av 

virkesförrådet i Götaland. I denna siffran ingår alla lövträd 

inklusive ädellöv. Björken är det absolut dominerande lövträdet 

med 10,6 % av lövförrådet (SLU 2018)  

   

Kontinuitet 

Resultatet visade fler områden med orört mosstäcke i granskog på 

icke-certifierade fastigheter. Mosstäcke hittades främst i 

svåråtkomliga områden som branter och sluttningar samt i 

storblockig terräng. En förklaring till att mosstäcke hittades här är 

svårigheten att bedriva ett modernt skogsbruk i sådan terräng. 

 

Gamla, höga avvikande träd (Pinus Sylvestris) i tallskog är 

ytterligare ett tecken på kontinuitet. Inventeringen visade att 

andelen avvikande träd i tallskog var större på certifierade 

fastigheter. De flesta fynden gjordes på fastigheter där det fanns 

tallskog på häll- och bergsmark.  

 

Förekomsten av moss- och lavtäckta löv- och barrträd var relativt 

lika fördelat mellan certifierade och icke-certifierade. Gemensamt 

var också att andel moss- och lavtäckta barrträd totalt var låg, 

träden som hittades var undertryckta och senvuxna granar. De 

flesta fynden av lövträd gjordes i fuktig skog med begränsat 

ljusinsläpp men även som kvarlämnat lövinslag i barrdominerad 

skog.   

 

Resultaten för fynd av hänglav skilde sig inte markant mellan 

certifierade och icke-certifierade på fastigheter. Hänglav hittades 

på träd inom begränsade områden där det inte syntes tydliga spår 

av skogsbruk och träden stod ofta nära varandra.  

 

Inga spår av brand, i form av brandljud, hittades på någon av de 

undersökta fastigheterna. 

 

Flora- och faunaobjekt 

Denna inventering undersökte vissa kriterier, som förekomsten av 

hålträd, vedtickor och myrstackar. Resultaten visar att 

förekomsten av dessa objekt inte skiljer sig nämnvärt åt beroende 

på om fastigheten är certifierad eller inte.  

Vedtickor hittades främst på gamla lövträd, gärna i mörka och 

fuktiga miljöer medan hålträden hittades utspridda i bestånden 

oftast i form av gamla torrakor. Fynd av myrstackar varierade.   
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På vissa fastigheter hittades inga myrstackar medan där fynd 

gjordes var det ofta flera myrstackar samlade inom ett begränsat 

område. En fundering är om myrstackar drar nytta av varandra 

och därför etableras flera stackar inom en mindre radie.   

 

Hänsyn 

Resultaten för hänsyn mot vattendrag och vid bryn visade på låg 

förekomst av ytor där hänsyn tagits eller värden tillskapats. 

På vissa fastigheter fanns ytor där hänsyn var tagen. En förklaring 

till detta resultat kan vara att andelen löv på dessa fastigheter 

naturligt var relativt hög. Enligt Hjorth (2002) är bryn en naturtyp 

som bör skyddas men som istället blir allt mer ovanligt. Resultatet 

från inventeringen överensstämmer med detta.  

 

Fynd av kulturmark gjordes på både certifierade och icke-

certifierade fastigheter. Av totalt 4 styck fanns 2 på samma 

fastighet. På dessa marker hittades tydliga spår av hare och rådjur 

jämfört med i sluten skog och visade ytornas positiva betydelse 

för däggdjur. Eftersom inventeringen genomfördes under mars 

och april månad kunde förekomst av insekts- och växtarter ej 

fastställas.   

 

Återväxt tallskog 

Inventeringen visade inte på några fynd av luckor i tallskog med 

möjlighet för naturlig föryngring. En förklaring till detta resultat 

kan vara att det dominerande trädslaget på fastigheterna var gran.    

   

 

4.2 Metodens funktionalitet 
 

Metoden för inventeringen gav en överskådlig och tydlig bild av 

vilka naturvärden som finns på en fastighet. Metoden utprovades 

på fastigheter med areal mellan 30 – 50 hektar och upp till denna 

storlek fungerade metoden bra. Den kan också användas på större 

områden, dock blir inventeringen mer tidskrävande.  

 

En utveckling av metoden är att lägga till en rubrik i 

inventeringsmallen för att dokumentera fyndplats, till exempel 

beskrivning av naturtyp, där detta är intressant. Ytterligare en 

förbättring av metoden för denna inventering är att ändra 

måttenheten av död ved från antal träd till volym så att en 

jämförelse med annan tillgänglig statistik kan göras. 
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4.3 Slutsats 
 

Totalt sett var det ingen större variation när det gäller förekomst 

av naturvärden mellan certifierade och icke-certifierade 

fastigheter. Inventeringen visade dock på en högre förekomst av 

naturvärdeskriterier på icke-certifierade fastigheter. Skillnaden är 

trots detta så pass liten att ingen direkt slutsats kan dras. Detta 

styrks också av Mann-Whitneys icke-parametriska test för de fyra 

kriterier som undersöktes om det går att påvisa en signifikant 

skillnad mellan icke-certifierade och certifierade fastigheter. Det 

var heller ingen påtaglig skillnad i storleken mellan certifierade 

och icke-certifierade fastigheter, något som annars kunde påverkat 

resultatet. Det är möjligt att ett större underlag, i form av flera 

fastigheter att inventera, hade givit ett annat resultat. 

 

En slutsats från inventeringen var att naturens egna förutsättningar 

är en viktig faktor för förekomsten av naturvärden. Till exempel 

hittades hänglav, orörda mosstäcken, moss- och lavtäckta träd 

samt avvikande tallar i skogar som var svåråtkomliga och 

naturligt skyddade från aktivt skogsbruk. Det samma kan 

konstateras för förekomst av död ved, det var naturlig högre andel 

död ved i mer otillgängliga områden. En annan faktor som 

påverkade andelen död ved på de olika fastigheterna var grad av 

aktivt skogsbruk, ju mer aktivitet desto mindre död ved.   

 

Enligt Rametsteiner och Simula (2003) finns ingen garanti för att 

certifieringen skyddar de mest värdefulla eller skyddsvärda 

skogarna. Gemensamt för alla länder är att den nationella 

skogsbrukslagen utgör lägsta nivån. En viktig faktor för hur 

certifieringen påverkar skogsbruket är utformningen av de 

nationella skogsbruksstandarderna där graden av detaljstyrning 

varierar och där den svenska FSC standarden beskrivs som 

kortfattad.  I Sverige reglerar Skogsvårdslagen och miljöbalken 

kraven på skogsbruket och certifieringens mål är att gå ytterligare 

ett steg utöver den nationella lagstiftningen för att nå målen. En 

fundering att ta med sig vidare är vilken betydelse certifieringen 

har när det gäller att skydda naturvärden eller biologisk mångfald.  

 

Utifrån ett större perspektiv behövs ytterligare studier i fält av 

vilka effekter certifiering har för miljön och naturvärden i skogen. 

Enligt Niklasson och Nilsson (2005) tros ett alltför artfattigt 

ekosystem ha högre känslighet för klimatförändringar. De lyfter 
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ett etiskt och moraliskt argument om att vi människor inte har rätt 

till att förstöra arvet till våra efterlevande och hävdar att i dagens 

samhälle dör arter ut på grund av människans handlande i en 

hastighet betydligt högre än vad som kan räknas vara normalt. 

Andra ställer frågan om antal arter i sig är avgörande eller om det 

istället handlar om att bevara arter med stor betydelse i 

ekosystemen.  

 

Med bakgrund i detta är det ytterst relevant att fortsatt arbete mot 

att utveckla enhetliga metoder för att på sikt bevara mångfalden i 

skogen.  

I denna studie har vi arbetat fram en funktionell inventeringsmall i 

syftet att kartlägga naturvärden på fastighetsnivå. Metoden 

behöver utvecklas vidare och testas i fält i större skala för fortsatt 

utvärdering.     
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Bilaga 1: Inventeringsmall naturvärden 
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Bilaga 1 

Inventeringsmall naturvärden 

 
Naturvärdesträd >60 cm 

Gamla grova barr  

Gamla grova löv   
 Naturvärdesträd> 40 cm 

Gamla grova barr 

Gamla grova löv 

 
Död ved stående 

Färska (barken kvar) 

Halvfärska (flagad bark)  

Gamla (fri från bark)  
Död ved liggande 

Färska (barken kvar) 

Halvfärska (flagad bark)  

Gamla (fri från bark) 

 
Lövinslag 

Ädellöv (Betydelse i granskog) 

Ordinärt löv/grundytor 

 
Spår av brand (I tallskog) 

 
Kontinuitet  

Mosstäckt (i granskog)  

Gamla, höga träd som avviker i tallskog 

Moss- och lavtäckta lövträd 

Hänglav 

 
Flora- och fauna objekt 

Hålträd (nedersta 10m)  

Vedtickor (nedersta 10m)  

Myrstackar (förekomst)  
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Hänsyn 

Kantzon vatten (trädbevuxen löv, 10m) 

Bevarad kulturmark ( < 0,5 ha)  

Tillskapta/bevarande av bryn (buskskikt) 

 

Återväxt 

Större luckor i tallskogen 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 


