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Sammanfattning 

Allt fler av Sveriges skogsbrukare väljer idag att certifiera sitt skogsbruk. 
Den långsiktiga miljömässiga nyttan av skogsbrukscertifiering är dock i 
många fall väldigt svår att mäta. Oavsett certifieringsstatus är skogsbrukare 
tvungna att följa tillämplig lagstiftning. Den gällande 
skogsvårdslagstiftningen har sedan 1993 en målinriktning som säger att 
produktionsmålet och miljömålet är av lika vikt. För att kontrollera hur 
skogsbruket lever upp till denna målsättning så utför Skogsstyrelsen en årlig 
hänsyns- och föryngringsuppföljning kallad för ”polytax”.  

Ett problem med polytax-inventeringen är att den inte skiljer på certifierade 
och o-certifierade fastigheter. För att kunna veta i vilken utsträckning som 
certifierade skogar bidar till förbättrad naturhänsyn så behövs det 
undersökningar på hur stor skillnaden är i förhållande till o-certifierade 
skogar. Detta examensarbete har därför syftat till att undersöka om det finns 
någon skillnad mellan antalet nyskapade högstubbar, kvarlämnade 
hänsynsträd och torrträd på certifierade respektive o-certifierade hyggen, 
samt att ställa resultaten från certifierade respektive o-certifierade hyggen i 
relation till polytax-inventeringens statistik, certifieringsorganisationernas 
krav och den så kallade toleransnivån. 

Undersökningen utfördes genom en kvantitativ datasamling i fält. Hyggena 
(samtliga belägna i Blekinge län) lokaliserades med hjälp av representanter 
från Södra Skog och Vida Skog.  

Resultatet visar att det genomsnittliga antalet nyskapade högstubbar, 
kvarlämnade hänsynsträd och torrträd verkar vara högre på certifierade 
hyggen jämfört med på o-certifierade. I kategorierna hänsynsträd och 
nyskapade högstubbar så var dock skillnaden mellan certifierat och o-
certifierat inte statistiskt signifikant. Studien visade dessutom att det 
kvarlämnade antalet av de aktuella parametrarna varierar väldigt mycket 
mellan enskilda hyggen, oavsett certifieringsstatus. I jämförelse med 
polytax-inventeringens statistik så antyder resultaten att de certifierade 
hyggena i de flesta fall har en högre förekomst av de undersökta 
parametrarna, medan de o-certifierade hyggena i sin tur har en lägre 
förekomst av parametrarna i jämförelse med Götalands genomsnitt. 
Gemensamt för både de genomsnittliga certifierade och o-certifierade 
hyggena är att ingen av dem visade sig vara i närheten av toleransnivåns 
övre gräns. Denna iakttagelse är intressant då speciellt certifierade hyggen 
skulle kunna förväntas hålla en genomgående hög nivå på vidtagen 
naturhänsyn i relation till vad som maximalt kan krävas genom 
skogsvårdslagstiftningen. 
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Abstract 

A growing number of Swedish forest owners are choosing to certify their 
forestry. However, there appears to be a lack of field surveys which describe 
differences between certified and non-certified forests concerning the degree 
of completed environmental considerations. In order to know to what extent 
certified forests contribute towards improved environmental consideration, 
we need studies on how large the difference is in relation to non-certified 
forests. 

Differences between certified and non-certified forest clearings were 
quantified through an inventory of the number of retention trees, dead trees 
and snags. The result showed that the retained number of the investigated 
parameters varied greatly between individual clearings, regardless of 
certification status. However, the results suggested that the certified 
clearings had an average higher incidence of the investigated parameters. In 
comparison to statistics of southern Sweden's average, the results also 
suggested that the certified clearings (from the county “Blekinge”) most of 
the time had a higher incidence of the investigated parameters, while the 
non-certified clearings most of the time had a lower incidence of the 
investigated parameters. The environmental considerations on neither the 
certified nor the non-certified clearings were found to be near the highest 
amount that could be required by the Swedish forestry act. This observation 
is interesting, especially since the certified clearings would be expected to 
maintain a consistently high level in relation to the law requirement. 
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Definition av använda begrepp  

 
Avverkningsentreprenör: Registrerat företag som på skogsmark arbetar med 
åtgärder som t.ex. gallring, föryngringsavverkning och skogsbränsleskörd (PEFC 
2012 b). 

 

Föryngringsavverkning: Avverkning av skog med syftet att påbörja en ny 
skogsgeneration (Skogsencyklopedin 2011). 

 
Hänsynsträd: Träd som vid en föryngringsavverkning lämnats kvar för 
naturvårdande ändamål. Hänsynsträd kan både utgöras av naturvärdesträd och 
utvecklingsträd (FSC 2013). 

 
Högstubbe: Död ved. Stående stubbe med en höjd på ett flertal meter (FSC 2013). 

 
Låga: Liggande död stam (FSC 2013). 

 
Naturvärdesträd: Ett träd med stora naturmässiga värden.  Enligt FSC (2010) så 
kännetecknas naturvärdesträd av egenskaper som t.ex. hög ålder, grova dimensioner 
eller av träd-formade arter som i övrigt inte har en riklig förekomst i området. 

 
Ringbarkning: Åtgärd som utförs i syfte att döda trädet. Barken skalas bort i en 
ring som sträcker sig runt omkring stammen (FSC 2013). 

 
Toleransnivån: Ett system som används av Skogsstyrelsen för att avgöra hur stora 
naturvårdsavsättningar som en skogsbrukare kan anses som skyldig att tåla utan 
ekonomisk ersättning (Kock Hansson 2014). 
 

Traktdirektiv: En form av arbetsorder som beskriver hur en avdelning skall 
avverkas (Kunskap Direkt 2009). 

 
Utvecklingsträd: Träd som vid en föryngringsavverkning lämnats kvar för 
hänsynsändamål. Lämnas för att på sikt kunna utvecklas till ett naturvärdesträd 
(FSC 2013). 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Landets skogar är en viktig tillgång för den svenska befolkningen. Skogstillgången 
har dels en stor betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men den spelar 
även en mycket stor roll genom sina rekreationsmässiga och biologiska värden 
(Skogsstyrelsen u.å. a). En ökad oro för negativa miljökonsekvenser har gjort att 
brukandet av skogstillgångarna måste ske med en ökad grad av hänsyn till 
miljövärdena. En skogsägare är inte fri till att bruka sitt skogsinnehav hur som 
helst, utan denne måste rätta sig efter tillämplig lagstiftning. I Sverige regleras 
brukandet utav skogsresursen bl.a. genom den så kallade skogsvårdslagstiftningen. 
Den gällande skogsvårdslagstiftningen har sedan 1993 en målinriktning som säger 
att produktionsmålet och miljömålet är av lika vikt (Skogsstyrelsen 2014 a). Många 
skogsägare väljer idag att utöver att följa de miljökrav som finns angivna i 
skogsvårdslagstiftningen ta ett extra steg och dessutom låta certifiera sitt skogsbruk. 

1.1.1. Skogsbrukscertifieringar 

Enligt Swedac (2013) så definieras ordet certifiering på följande sätt: 

”Certifiering innebär att en organisation, produkt eller person bedöms/har 
bedömts uppfylla särskilda krav som ställs i standarder eller andra normerande 
dokument.” 

Det finns idag två olika organisationer i Sverige som arbetar med certifiering av 
skogsbruk. Den äldsta certifieringsorganisationen ”Forest Stewardship Council”, 
även kallad för FSC grundades år 1993 i Kanada som ett svar på den oro som fanns 
gällande skogsbruksmetodernas negativa följdeffekter. Bildandet gick till så att 
intressenter från både miljömässiga-, ekonomiska- och sociala sektorer slog sig ner 
för att gemensamt bilda ett verktyg som skulle kunna användas för att främja ett 
långsiktigt hållbart skogsbruk. Organisationen kom till Sverige 1996 (FSC u.å. a).  

År 1999 bildades ytterligare en skogbrukscertifiering kallad för PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification schemes). Precis som FSC så verkar 
PEFC för ett hållbart brukande av skogsresurserna, men den största anledningen till 
att organisationen bildades var att FSC inte alltid ansågs som passande för det 
småskaliga skogsbruket (PEFC u.å. a). 

En stor andel av Sveriges skogsägare väljer idag att certifiera sitt skogsbruk.  Totalt 
finns det ca 23,2 miljoner hektar produktiv skogsmark i Sverige, och enligt svenska 
FSC var 12 miljoner hektar av denna areal FSC-certifierad under december månad 
2013 (Skogsstyrelsen 2014 b, FSC u.å. b). Enligt svenska PEFC så är även lite 
drygt 11 miljoner hektar av landets skogar PEFC-certifierade (PEFC u.å. b). Då de 
båda skogsbrukscertifieringarna till stora delar liknar varandra så har det på senaste 
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tiden blivit allt vanligare att skogsbrukare låter dubbel-certifiera sitt skogsbruk 
enligt båda organisationerna (PEFC 2010). Det är i den södra delen av landet som 
andelen certifierade skogsbrukare är som störst (Johansson & Lidestav 2010).  

Då en skogsbrukare låter certifiera sitt skogbruk så går denna med på att följa en 
rad krav som finns angivna i de båda organisationernas standarder (PEFC 2012 a, 
FSC 2010). Certifieringen är med andra ord ett sätt för skogsägaren att intyga att 
träråvaran kommer från ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk. Eftersom många 
kunder efterfrågar certifierade produkter så kan certifieringarna även ses som en 
möjlighet för skogsbrukaren att öka sina avsättningsmöjligheter (Skogsstyrelsen 

u.å. b).  

1.1.2. Skogsbrukscertifieringarnas miljöpåverkan 

Det är i många fall svårt att mäta sig till om certifieringarna verkligen gör någon 
långsiktig nytta (Johansson & Lidestav 2010). Det är dock tydligt att 
avverkningstakten och det totala virkesuttaget/ha generellt sett är högre i 
certifierade skogar (Berg Lejon & Lidestav 2009).  

Enligt FSC (2013) så är nyttan av många av de åtgärder som certifieringarna 
reglerar möjliga att kvantifiera. Det finns dock även många åtgärder vars nytta är 
betydligt svårare att faktiskt bedöma. Några av de åtgärder som certifieringarna 
reglerar och som både anses vara kvantifierbara, samtidigt som det finns forskning 
som visar på att de ger en biologisk nytta är nyskapande av högstubbar samt 
lämnande av hänsynsträd (Fridman & Walheim 1997; Rosenvald & Lohmus 2007). 

Att nyskapa högstubbar är ett sätt att aktivt skapa död ved i skogen. Anledningen 
till att det behöver skapas död ved är att det finns många arter som är beroende av 
detta material för sin överlevnad. Många av dessa arter är dessutom mer eller 
mindre hotade. Enligt artdatabanken så är inte mindre än 39 % av landets rödlistade 
arter på ett eller annat sätt beroende av död ved (Fridman & Walheim 1997). Det är 
till stor del vårt traditionella skogsbrukssätt som har gjort så att volymen av detta 
material blivit allt lägre. Minskningen skedde huvudskaligen under 1900-talets 
början till följd av en ökad storskalig exploatering av skogstillgångarna (Fridman & 
Walheim 1999). Enligt Lindbladh & Abrahamsson (2008) så lever det dessutom i 
genomsnitt ett betydligt högre antal arter i en högstubbe jämfört med i en 
traditionell avverkningsstubbe. Det är med andra ord tydligt att ett aktivt 
nyskapande av död ved är positivt för den biologiska mångfalden. 

Nyttan med certifieringen blir tydlig när arter som är beroende av död ved ska 
gynnas. Detta i och med att skogsvårdslagen inte direkt begär att skogsbrukaren 
skall nyskapa några högstubbar. FSC å andra sidan begär att certifierade 
skogsbrukare skall nyskapa i medeltal minst 3 högstubbar/ha eller alternativt 
ringbarka i medeltal minst 3 träd/ha (FSC 2013). PEFC ställer också krav på att 
skogbrukaren skall nyskapa död ved. Skillnaden är om det redan finns mer än 3 
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m3sk färsk död ved/ha så behöver skogsbrukaren inte vidta några ytterligare 
åtgärder (PEFC 2012 a). 

Att lämna kvar hänsynsträd på hyggen är också en åtgärd som för med sig positiva 
effekter för den biologiska mångfalden (FSC 2013). Vid en kalavverkning av 
marken så finns det en stor risk att livsmiljön för ett stort antal arter blir förstörd. 
Att lämna kvar ett antal träd istället för att helt och hållet kalavverka kan bidra till 
att många arter kan leva vidare i området, även efter avslutad avverkning. 
Hänsynsträden kan därför ses som livbåtar för många arter då området blir utsatt för 
en föryngringsavverkning (Rosenvald & Lohmus 2007).   

Nyttan med certifieringen blir även i detta fall tydlig. Skogsvårdslagen begär 
nämligen att skogsbrukaren skall lämna hänsynsträd, men den kvantifierar inte 
några direkta antal. Det förespråkas dock att träd med höga naturvärden skall 
prioriteras. FSC begär å andra sidan att certifierade skogsbrukare skall lämna 
samtliga naturvärdesträd. Totalt så måste man dock alltid lämna minst 10 
hänsynsträd/ ha (FSC 2013). Enligt PEFC så skall småskaliga skogsbrukare 
(innehav < 5000 ha) alltid lämna minst 10 naturvärdesträd/ha. Om det inte finns så 
många befintliga naturvärdesträd så får man komplettera med utvecklingsträd 
(PEFC 2012 a).  

Både FSC och PEFC arbetar alltså med att reglera den naturhänsyn som skogsägare 
skall vidta vid brukandet av skogsmarken. Enligt en undersökning av Johansson & 
Lidestav (2010) så har dock förekomsten av död ved, lövträd, gamla lövträd och 
gammal skog endast blivit marginellt högre sedan svenskarna började certifiera sina 
skogar. Det är i södra Sverige där andelen certifierade skogsbrukare är som störst 
som det också syns flest positiva förändringar gällande utvecklingen av volymen 
död ved, lövträd, gamla lövträd och gammal skog. Frågan är om denna positiva 
skillnad bland södra Sveriges skogar kan vara ett resultat av 
skogsbrukscertifieringarna, eller om den kan bero på andra faktorer? 

1.1.3. Skogsvårdslagens krav 

Oavsett om skogsbrukaren är certifierad eller inte så måste denna följa tillämplig 
lagstiftning. Enligt Skogsstyrelsen (2014 a) så regleras den naturhänsyn som skall 
vidtas vid föryngringsavverkningar i Skogsvårdslagens § 30. Paragrafen utrycker 
dock i många fall inte några direkta krav om hur mycket av olika substratstyper 
som bör lämnas per hektar. Enligt Kock Hansson (2014) så har Skogsstyrelsen 
därför tagit fram ett system (den så kallade ”toleransnivån”) för att avgöra hur stor 
avsättning som en skogsbrukare skall tåla utan ekonomisk ersättning (figur 1). 
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Figur 1. Toleransnivå enligt Skogsstyrelsen. Bildens källa: Kock Hansson (2014). 
 

Toleransnivån bygger på att så kallat rotnetto (virkesvärdet - 
avverkningskostnaden) räknas ut för det berörda området. Beroende på rotnettots 
värde så bestäms sedan hur stor procentuell avsättning som markägaren kan anses 
som skyldig att tåla (Kock Hansson 2014). 

1.1.4. Inventering av skogsmark 

Varje år sker inventeringar av svensk skog. Detta leder i sin tur till att det årligen 
publiceras mängder med offentlig statistisk rörande det svenska skogstillståndet. Ett 
exempel på en av de riksomfattande inventeringar som utförs är Skogsstyrelsens 
hänsyns- och föryngringsuppföljning kallad ”polytax”. Denna inventering syftar till 
att bedöma om skogsbruket lever upp till skogsvårdslagstiftningens målsättning om 
att produktions- och miljömålet skall vara av lika vikt. Inventeringens huvudsakliga 
inriktning är miljöhänsyn tagen vid föryngringsavverkningar samt resultatet av 
vidtagna föryngringsåtgärder (Skogsstyrelsen u.å. c). 

I polytax-inventeringen inventeras mängden död ved och kvarlämnade hänsynsträd 
mellan 5-7 år efter utförd föryngringsavverkning. Enligt statistiken så har mängden 
död ved och kvarlämnade hänsynsträd på hyggen succesivt blivit allt högre sedan 
de första inventeringarna gjordes av föryngringsavverkningar utförda under 
avverkningsperioden 1993-1994 och 1995-1996 (Skogsstyrelsen 2014 b). 
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1.1.5. Problematisering 

Statistiken från polytax-inventering skiljer inte på certifierade och o-certifierade 
fastigheter. Det tycks med andra ord saknas faktiska fältundersökningar som visar 
på skillnader i certifierad och o-certifierad skog avseende graden av utförd 
miljöhänsyn. För att kunna veta i vilken utsträckning som certifierade skogar bidar 
till förbättrad naturhänsyn så behövs det undersökningar på hur stor skillnaden är i 
förhållande till o-certifierade skogar. 

1.2. Syfte & frågeställningar 

1.2.1. Syfte & mål 

Syftet är att undersöka om den naturhänsyn som tas vid föryngringsavverkningar är 
högre i certifierade skogar jämfört med i o-certifierade, samt att jämföra nivån i hur 
certifierade och o-certifierade hyggens naturhänsyn förhåller sig till 
skogsbrukscertifieringarnas krav, polytax-inventeringens statistik och den så 
kallade toleransnivån. 

Målet är att kvantifiera skillnader och nivåer avseende: 

- Mängden nyskapade högstubbar. 

- Mängden kvarlämnande hänsynsträd (utvecklingsträd och naturvärdesträd). 

- Mängden kvarlämnade torrträd (naturliga högstubbar och stående döda träd). 

1.2.2.  Frågeställningar 

- Är antalet nyskapade högstubbar, kvarlämnande hänsynsträd och torrträd högre 
på certifierade hyggen jämfört med på o-certifierade? 

- Finns det någon skillnad i nivån på naturhänsyn (antal nyskapade högstubbar, 
kvarlämnade hänsynsträd och torrträd) mellan certifierade och o-certifierade 
hyggen i relation till polytax-inventeringens statistik?  

- I vilken utsträckning uppfyller certifierade respektive o-certifierade hyggen de 
krav som ställs av skogsbrukscertifieringarna gällande mängden nyskapade 
högstubbar och kvarlämnade hänsynsträd? 

- Finns det någon skillnad i nivån på naturhänsyn (ekonomiskt värde av 
högstubbar, hänsynsträd och torrträd) mellan certifierade och o-certifierade 
hyggen i relation till skogsvårdslagens § 30, tolkat genom toleransnivån? 
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1.3. Avgränsningar 

Studien är inriktad på en specifik målgrupp bestående av hyggen (< 7 år) 
tillhörande småskaliga skogsbrukare (skogsinnehav < 1000 ha) från Blekinge län.  

Att de utvalda hyggena endast får tillhöra småskaliga skogsbrukare grundas i att de 
båda skogsbrukscertifieringarna ställer olika krav beroende på om skogsbrukaren är 
små- eller storskalig. Enligt PEFC (2012 a) så räknas skogsbrukare med ett innehav 
< 5000 ha som småskaliga. Enligt FSC (2010) så räknas skogsbrukare med ett 
innehav < 1000 ha som småskaliga. Då de deltagande certifierade hyggena i denna 
studie är dubbelcertifierade enligt båda organisationerna så har en avgränsning satts 
vid ett maximalt skogsinnehav < 1000 ha. Detta för att alla hyggen skall lyda under 
samma regler i de båda certifieringsorganisationernas standarder.  

För att öka jämförbarheten mellan hyggena så har även avgränsningar gjorts 
gällande avverkningarnas utförande/ omständigheter. Det har bestämts att samtliga 
hyggen skall vara minst 0,5 ha stora. De skall även innan utförd 
föryngringsavverkning ha varit gran-dominerade. Detta för att resultatet av antalet 
kvarlämnande av hänsynsträd och dess trädslagsammansättning skall vara så 
jämförbart som möjligt.  

Avgränsningen gällande det undersökta antalet hyggen och dess geografiska 
spridning begränsas av studiens förutbestämda tidsramar. Antalet undersökta 
hyggen begränsas även av att hyggen tillhörande o-certifierade markägare visat sig 
ha en relativt låg förekomst i den aktuella delen av landet.  

Valet att arbeta med de angivna parametrarna (högstubbar, hänsynsträd och 
torrträd) grundas i att dessa 3 bedöms som viktiga i ett naturvårdsperspektiv och 
även på grund av att de anses som möjliga att inventera trots årstiden. Då 
undersökningens fältarbete utförs under vinterhalvåret (jan-feb) så anses det viktigt 
att studieobjekten är av en sådan typ att de skall gå att inventera även om de blivit 
täckta av ett snötäcke. Alternativa studieobjekt (vilka tillsammans med utvalda 
parametarna skulle kunnat ha gett en mer fullständig bild av total lämnad 
naturhänsyn) skulle kunna ha varit körskador på mark, liggande lågor eller hänsyn 
tagen till vatten. 
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2. Material och metod 

2.1. Projektplanering & metodik 

För att minimera risken för att de inblandade entreprenörernas individuella 
tillvägagångsätt skulle kunna få en allt för stor negativ inverkan på studiens 
validitet så eftersträvades en så stor spridning som möjligt av entreprenörer i de 
båda kategorierna (certifierade/ o-certifierade hyggen). Arbetet inleddes därför med 
att lokala representanter från både Södra Skog och Vida Skog kontaktades med en 
förfrågan om de kunde hjälpa till med att lokalisera och tillhandahålla traktdirektiv 
till lämpliga (subjektivt utvalda) hyggen. Det blev dock redan under 
planeringstadiet tydligt att det skulle bli svårt att lokalisera ett lämpligt antal o-
certifierade hyggen genom kontakten med dessa två organisationer. För att komma 
upp i ett lämpligt antal o-certifierade hyggen så fick dessa istället till en viss del 
lokaliseras genom privata kontakter (kontakt direkt med markägare).  

Undersökningen utfördes sedan genom fältbesök med en kvantitativ datainsamling. 
Ute på respektive hygge så totalinventerades de undersökta parametrarna. 

2.2. Urval 

Totalt deltog 26 hyggen i studien, varav 15 var certifierade och 11 var o-certifierade 
(bilaga A). Av de deltagande hyggena så visade sig det genomsnittliga certifierade 
hygget vara något större än det genomsnittliga o-certifierade. Det sistnämnda hade 
däremot ett större virkesförråd/ha innan utförd avverkning (tabell 1). De o-
certifierade hyggena hade även en något lägre lövandel innan avverkning (tabell 2).  

Tabell 1. Genomsnittlig hyggesstorlek och virkesförråd innan utförd avverkning. 

 

Tabell 2. Genomsnittlig trädslagsfördelning av virkesförråd innan utförd avverkning. 

 

Totalt så var de medverkade hyggena utförda av 9 olika avverkningsentreprenörer. I 
kategorin ”certifierade hyggen” fanns totalt 7 olika entreprenörer representerade, 
och i kategorin ”o-certifierade hyggen” fanns totalt 4 olika entreprenörer 
representerade (bilaga B). 

Kategori Certifierade hyggen O-certifierade hyggen

(n=15) (n=11)

Hyggesstorlek (ha) 3,2 2,9

Virkesförråd (mᶟfub/ ha) 210,8 247,6

Trädslag/ kategori Certifierade hyggen O-certifierade hyggen
(n= 15) (n=11)

Tall 11% 10%

Gran 79% 85%

Löv 10% 5%
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2.3. Insamlingsteknik 

Ute på respektive hygge så noterades förekomsten av de undersökta parametrarna. 
För att avgöra vilken typ av träd som skulle räknas in i respektive kategori så 
användes följande resonemang: 

- Nyskapade högstubbar: Stubbar kapade på en väsentligt högre höjd än 
traditionella avverknings-stubbar (höjd > 2m). 

- Torrträd: Stående döda träd, antingen i form av hel stam eller som en naturlig 
högstubbe. 

- Utvecklingsträd: Kvarlämnade hänsynsträd som inte uppfyller kraven för att få 
kallas ”naturvärdesträd”. 

- Naturvärdesträd: För att definiera begreppet ”naturvärdesträd” så användes 
definitionen ifrån Svensk skogsbruksstandard enligt FSC, kriterium 6.3.18S: 

”Skogsbrukare ska lämna och värna, vid alla skogsbruksåtgärder, alla 
naturvärdesträd: 

a) avvikande, särskilt grova och/eller gamla träd; 
b) grova träd med påtagligt vid och grovgrenig och/eller platt krona, 
c) grova, tidigare frivuxna, s.k. hagmarksgranar, 
d) grova aspar och alar där sådana inte förekommer rikligt, i barr-dominerade 
bestånd, 
e) trädformig sälg, rönn, oxel, lönn, lind, hägg och fågelbär, samt grov hassel i 
barr-dominerade bestånd, 
f) grova enar, 
g) träd med påtagliga, öppna brandlyror, 
h) hålträd och träd med risbon, 
i) träd med tydliga äldre kulturspår, 
j) enstaka eller mindre grupper av ädla lövträd i det boreala skogslandskapet.” 

(FSC 2010). 

För att ytterligare specificera begreppet ”särskilt grova träd” så sattes ett lägsta 
gränsvärde vid minst 40 cm i diameter vid en höjd av 1,3 meter ifrån marken. I 
kategorierna utvecklingsträd och naturvärdesträd så delades dessutom de 
kvarlämnade exemplaren in under 3 olika under-kategorier:  

- Tall: Endast tall. 

- Löv: Samtliga vanligt förekommande lövträdslag i det aktuella 
undersökningsområdet (björk, asp, al, sälg, ek och bok).  

- Övrigt: Mer ovanligt förekommande trädslag (t.ex. fågelbär, avenbok, lind osv). 
Även ovanligt förekommande exemplar som t.ex. grova enar, hagmarksgranar 
eller buske-formade arter som hassel mm.  
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För att kunna jämföra den aktuella studien med polytax-inventerings statistik så var 
siffrorna gällande högstubbar i polytax tvungna att räknas om från genomsnittlig 
volym/ha till genomsnittligt antal/ha. För att ta reda på hur stor volym som en 
genomsnittlig högstubbe innehåller så mättes höjd (med Suunto höjdmätare) och 
mittmätt diameter (med klave) på 10 nyskapade- och 10 naturliga högstubbar under 
pågående fältarbete. Urvalet var subjektivt och grundades i att de mätta 
högstubbarna skulle vara volymmässigt representativa för det aktuella 
undersökningsområdet.  

2.4. Databearbetning 

2.4.1. Noterad förekomst 

Efter fältarbetet så räknades det noterade antalet av de undersöka parametrarna på 
varje hygge om till ett aritmetiskt medeltal/ha. Därefter sammanställdes sifforna i 
respektive kategori för att kunna jämföra det genomsnittliga antalet kvarlämnade 
objekt/ha på certifierade och o-certifierade hyggen.  

För att få ett mått på den statistiska säkerheten så räknades standardavvikelser och 
konfidensintervaller (95 % sannolikhet) fram i respektive kategori med hjälp av 
Excels formelverktyg. För att avgöra om det fanns några statistiskta signifikanta 
skillnader mellan de båda kategorierna (certifierat/ o-certifierat) så genomfördes 
även ett ”Students T-test” (Excels formelverktyg) bland samtliga undersökta 
parametrar.  

2.4.2 Polytax  

För att kunna jämföra den aktuella studien med polytax-inventerings statistik så var 
volymen död ved (nyskapade högstubbar, naturliga högstubbar och döda träd) från 
polytax tvungen att räknas om till ett genomsnittligt antal/ha. För att kunna göra 
detta så behövdes information om hur stor volym en genomsnittlig högstubbe och 
ett genomsnittligt stående dött träd innehåller.  

Volymberäkningen av de genomsnittliga nyskapade och naturliga högstubbarna 
gjordes med formeln för mittmätt volym (v): 

4
∗ 	 ∗  

- d = högstubbarnas genomsnittliga mittmätta diameter (m). 
- l = högstubbarna genomsnittliga höjd (m). 

För att få fram medelvolymen bland stående döda träd så användes information om 
medelstammens volym i de använda traktdirektiven. Ett genomsnittligt värde 
räknades fram både för de certifierade och o-certifierade hyggena.  
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2.4.3. Certifieringskrav 

De certifierade hyggen som deltog i studien var samtliga certifierade enligt både 
FSC och PEFC. De båda organisationernas standarder är till stora delar väldigt lika 
varandra då det gäller regleringen av de parametarar som undersökts i denna studie. 
Kraven ifrån FSC tolkas dock som något hårdare, och därför så har dessa krav 
använts som en minimi-nivå för att bedöma om varje enskilt hygge levt upp till 
certifieringskraven eller inte (tabell 3).  

Tabell 3. Jämförelse mellan certifieringsorganisationernas krav gällande de undersökta 
parametrarna ”nyskapade högstubbar” och ”hänsynsträd”. 

 

2.4.4. Toleransnivån 

För att räkna ut hyggenas genomsnittliga rotnetto och toleransnivå så togs det fram 
uppgifter om volym och trädslagsfördelning från de använda traktdirektiven. Ett 
genomsnittsvärde/ha räknades fram både bland de certifierade och o-certifierade 
hyggena.  

För att få fram rättvisande virkespriser och avverkningskostnader så användes 
statistik över genomsnittliga priser och kostnader inom skogsbruket i södra Sverige:  

- Den genomsnittliga avverkningskostnaden under året 2013 = 89 kr/ m3fub 
(Kunskap Direkt 2014 a). 

- Enligt Kunskap Direkt (2014 b) så var det genomsnittliga virkespriset under 
2014 (tredje kvartalet): 

 Sågtimmer, tall 503 kr/m3fub. 
 Sågtimmer, gran 464/m3fub. 
 Massaved, tall 293/m3fub. 
 Massaved, gran 289/m3fub. 
 Massaved, björk 309/m3fub. 

Det genomsnittliga utbytet uppskattades till 40 % massaved och 60 % sågtimmer 
för tall och gran, medan utbytet för lövandelen uppskattades till 100 % massaved.   

Kategori FSC (2010) PEFC (2012 a)

Nyskapade högstubbar Minst 3/ha Minst 3/ha. Även
(alt. ringbarkade träd) nyskapade lågor räknas. 

Behöver inte göras om det  redan
finns 3 mᶟsk färsk död ved/ha.

Hänsynsträd totalt Minst 10/ha Minst 10/ha (gäller skogsbrukare 
med innehav < 5000 ha).

Naturvärdesträd Samtliga lämnas Minst 10/ha
Utvecklingsträd Lämnas då det inte finns Lämnas då det inte finns 

10 naturvärdesträd/ha 10 naturvärdesträd/ha
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Genom att räkna ut ett rotnetto (virkesvärdet - avverkningskostnaden) för det 
genomsnittliga hygget så togs en procentsats fram med hjälp av Skogsstyrelsens 
metod (figur 1). Genom att uppskatta värdet av de genomsnittligt kvarlämnade 
hänsynsträden och högstubbarna så gjordes sedan en bedömning för att se till vilken 
grad som den faktiskt lämnade naturhänsynen förhöll sig till toleransnivån.  

För att beräkna volymen av faktiskt vidtagen naturhänsyn så användes tidigare 
framräknade siffror gällande medelvolym/styck för högstubbar och genomsnittlig 
volym/ha. För att få fram medelvolymen för ”hänsynsträd” så tillämpades tidigare 
framräknade siffror gällande medelstammens volym och genomsnittlig volym/ha.   

För att räkna ut värdet av de kvarlämnade hänsynsobjekten så uppskattades det 
ekonomiska utbytet/m3fub motsvara tidigare nämnda genomsnittliga virkespriser 
(beräknat utbyte: 100 % massaved, tall och löv). Torrträd bedömdes inte ha något 
ekonomiskt värde. 
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3. Resultat 

3.1. Nyskapade högstubbar 

De certifierade hyggenas siffror tyder på en genomsnittlig högre förekomst av 
nyskapade högstubbar. Även i relation till polytax- inventeringens uppskattade 
värde så visade sig de certifierade hyggenas siffror tyda på ett högre 
genomsnittsvärde, medan de o-certifierades siffror tydde på ett lägre 
genomsnittvärde (figur 2). 

Standardavvikelsen var något lägre på de certifierade hyggena jämfört med på de o-
certifierade (figur 2). Skillnaden mellan de båda kategorierna var inte statistiskt 
signifikant (p-värde 0,22).  

 

Figur 2. Antal nyskapade högstubbar/ ha. Jämförelse mellan aktuell studie och polytax-
inventeringens ombearbetade statistik (siffror gällande Götaland), (Skogsstyrelsen 2014 b). 
Diagrammets felstaplar markerar kondfidensintervall (95 %).  

*Den officiella statstiken gällande död ved ifrån polytax redovisas inte i antal/ha, utan som volym 
(uttryckt i m3sk/ha). För att kunna göra en rättvis jämförelse så har volymen död ved från polytax 
räknats om till ett genomsnittligt antal/ha. En genomsnittlig nyskapad högstubbe har uppskattats 
innehålla ca 0,4 m3sk. 
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3.2. Hänsynsträd 

De certifierade hyggenas siffror tyder på en genomsnittlig högre förekomst av både 
utvecklingsträd och naturvärdesträd/ ha (tabell 4). Den totala skillnaden mellan de 
båda kategorierna var inte statistiskt signifikant (p-värde 0,97). 

Tabell 4. Jämförelse av mängden hänsynsträd på certifierade respektive o-certifierade hyggen.  
Redovisat som ett genomsnittligt antal/ha. 

 

Standardavvikelsen bland antalet kvarlämnade hänsynsträd visade sig vara markant 
högre på de certifierade hyggena, jämfört med på de o-certifierade. I relation till 
polytax- inventeringens statistik så visade sig de certifierade hyggenas resultat tyda 
på ett högre genomsnittsvärde, medan de o-certifierades siffror tydde på ett lägre 
genomsnittvärde (figur 3).  

 

Figur 3. Antal kvarlämnade hänsynsträd/ha. Jämförelse mellan aktuell studie och polytax-
inventeringens statistik (siffror gällande Götaland), (Skogsstyrelsen 2014 b). Diagrammets felstaplar 
markerar konfidensintervall (95 %). 

Trädslag/ kategori Certifierade hyggen O-certifierade hyggen

(n = 15) (n = 11)

Tall- utvecklingsträd 2,76 1,78

Löv- utvecklingsträd 10,57 5,06

Övrigt- utvecklingsträd 0,06 0,03

Summa 13,39 6,87

Tall- naturvärdesträd 0,61 1,40

Löv- naturvärdesträd 1,37 0,57

Övrigt- naturvärdesträd 0,29 0,10

Summa 2,27 2,07

Hänsynsträd totalt/ha 15,66 8,94
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3.3. Torrträd 

I kategorin ”torrträd” hade de certifierade hyggena en högre genomsnittlig 
förekomst jämfört med de o-certifierade (tabell 5). Den totala skillnaden mellan de 
båda kategorierna var statistiskt signifikant (p-värde 0,03). 

Tabell 5. Jämförelse av mängden torrträd på certifierade respektive o-certifierade hyggen.  
Redovisat som ett genomsnittligt antal/ha. 

 

 

Standardavvikelsen bland antalet kvarlämnade torrträd visade sig vara relativt liten 
både hos de certifierade och o-certifierade hyggena. Den största skillnaden mellan 
denna studie och statistiken ifrån polytax visade sig dock finnas just i kategorin 
torrträd. Både de certifierade och de o-certifierade hyggenas förekomst av torrträd 
visade sig ligga långt under polytax-inventerings uppskattade nivå (figur 4). 

 

Figur 4. Antal kvarlämnade torrträd /ha. Jämförelse mellan aktuell studie och polytax-
inventeringens omberabetade statistik (siffror gällande Götaland, kategori döda träd + naturliga 

högstubbar), (Skogsstyrelsen 2014 b). Diagrammets felstaplar markerar kondfidensintervall (95 %). 

*Den officiella statstiken gällande död ved ifrån polytax redovisas inte i antal/ha, utan som volym 
(uttryckt i m3sk/ha). För att kunna göra en rättvis jämförelse så har volymen torrträd från polytax 
räknats om till ett genomsnittligt antal/ha. En genomsnittlig högstubbe har uppskattats innehålla ca 
0,4 m3sk. Ett genomsnittligt torrträd har beräknats innehålla ca 0,61 m3sk. 

Kategori Certifierade hyggen O-certifierade hyggen
 (n=15)  (n=11)

Naturliga högstubbar 1,37 0,58

Hela stående torrträd 0,59 0,25

Torrträd totalt/ha 1,96 0,83
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3.4. Certifieringskrav 

Av totalt 15 certifierade hyggen klarade 12 stycken (80 %) kraven i FSC- och 
PEFC- skogsbruksstandard gällande minsta antal nyskapade högstubbar och 
kvarlämnade hänsynsträd/ha. Även i kategorin o-certifierade hyggen så fanns det 
hyggen som uppfyllde certifieringskraven. Av totalt 11 o-certifierade hyggen så 
fanns det 6 stycken (ca 55 %) som klarade kraven för de aktuella parametrarna 
enligt både FSC och PEFC (bilaga C & D).  

3.5. Toleransnivån 

Då det genomsnittliga o-certifierade hygget hade ett högre virkesförråd/ha så fick 
detta både ett högre rotnetto och en högre toleransnivå jämfört med det 
genomsnittliga certifierade hygget. Det genomsnittliga certifierade hygget hade 
dessutom en betydligt högre andel löv, vilket genom en ökad andel massaved 
bidrog till ett lägre rotnetto och en lägre toleransnivå (bilaga E). 

Värdet av faktiskt lämnad naturhänsyn (nyskapade högstubbar, kvarlämnade 
hänsynsträd och torrträd) hos både de certifierade och o-certifierade hyggena visade 
att avsättningen inte var i närheten av toleransnivåns övre gräns. De certifierade 
hyggenas avsättning motsvarande ca 46 % av toleransnivåns övre gräns, och de o-
certifierade hyggenas avsättning motsvarande ca 14 % av toleransnivåns övre gräns 
(figur 5). 

 

Figur 5. Genomsnittshyggenas relativa uppfyllelse av toleransnivåns övre gräns.  
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4. Diskussion 

4.1. Lämnad naturhänsyn 

De certifierade hyggenas resultat tyder på att de har en genomgående högre 
förekomst av de undersökta parametrarna jämfört med vad de o-certifierade har. 
Man skulle därför kunna misstänka att skogsbrukscertifieringarna bidrar till att öka 
förekomsten av de undersökta parametarna i Blekinge län. Resultatet visade dock 
också att det fanns flera enskilda exempel på att o-certifierat inte alltid behöver vara 
sämre än certifierat. Denna studie har med andra ord kommit fram till att det 
kvarlämnade antalet av de aktuella parametarna varierar väldigt mycket mellan 
enskilda hyggen, oavsett certifieringsstatus.  

Polytax-inventeringens statistik (genomsnittliga siffror över Götaland) visade sig 
stämma ganska väl överens med den aktuella studiens totala medelvärden i 
kategorierna kvarlämnade högstubbar och hänsynsträd. Detta trots att den aktuella 
studien haft en lokal inriktning på Blekinge län. I kategorin torrträd så visade sig 
dock både de certifierade och o-certifierade hyggena ligga långt under polytax-
inventerings nivå. Den bakomliggande orsaken till detta förhållande är okänd, men 
en tänkbar anledning skulle kunna vara att det aktuella undersökningsområdet har 
andra naturgivna förutsättningar jämfört med Götaland i sin helhet. 

Varken de genomsnittliga certifierade eller o-certifierade hyggenas avsättningar var 
i närheten av toleransnivåns övre gräns. Certifierade skogsbrukare erhåller enligt 
Skogsstyrelsen (u.å. b) marknadsmässiga fördelar genom sitt certifieringsåtagande. 
Därmed borde konsumenterna av träråvaran kunna ställa krav på att inte bara 
lagkravet skall vara uppfyllt, men även att naturhänsynen skall hålla en 
genomgående hög nivå. En intressant frågeställning till följd av detta är om kanske 
de certifierade hyggena skulle bidra till ännu bättre naturvårdsresultat om kraven i 
certifieringsorganisationernas standarder vore ännu högre? Avsättningarna på de 
certifierade hyggena var trots allt väsentligt högre än på de o-certifierade. Denna 
undersökning har dessutom endast haft en inriktning på vissa specifikt utvalda 
parametrar, och det finns sannolikt gjorda avsättningar som inte tagits med i denna 
studie. Det bedöms ändå som orimligt att de parametrar som lämnats utanför (t.ex. 
liggande lågor) skulle ha ett så pass högt ekonomiskt värde att genomsnittshyggena 
skulle nå upp till toleransnivåns övre gräns.  

4.2. Validitet 

Skillnaden mellan certifierat och o-certifierat visade sig inte vara statistiskt 
signifikant i kategorierna hänsynsträd och nyskapade högstubbar. Självklart finns 
det en risk att urvalet av hyggen var för litet eller helt enkelt inte representativt, och 
att resultatet därmed inte blev rättvisande. Siffrorna från polytax gäller dessutom 
hela Götaland, medan denna undersökning har haft en mer lokal inriktning 
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(Blekinge län).  För att få en mer komplett bild av vidtagen naturhänsyn så skulle 
det dessutom behövts en mer ingående inventering där även de faktorer som 
lämnats utanför i denna studie (körskador på mark, liggande lågor och hänsyn tagen 
till vatten) tagits med i bedömningen. 

Då mängden av de undersökta parametrarna visade sig variera väldigt mycket 
mellan de enskilda hyggena så bedöms det som intressant att ur ett validitet-
perspektiv diskutera möjliga bakomliggande orsaker. En stor andel av de åtgärder 
som utförs i skogarna genomförs av anlitade entreprenörer istället för av 
skogsägarna själva (Skogsstyrelsen 2014 b). Det finns därför anledning att 
misstänka att resultatet av den naturhänsyn som tas vid t.ex. en 
föryngringsavverkning skulle kunna vara mer beroende av entreprenören istället för 
om själva markägaren är certifierad eller inte. En avverkningsentreprenör som i 
huvudsak arbetar med certifierade hyggen antas med andra ord kunna tillämpa 
samma tillvägagångsätt på o-certifierade hyggen som de gör på certifierade 
eftersom deras metodik troligtvis sitter väl inövad. 

Det andra exemplet är då föryngringsavverkningen utförs genom kontakt med en 
inköpsorganisation. Det är då vanligt att en representant (t.ex. inköpare eller 
skogsinspektor) även ombersörjer planeringen och förberedelserna inför den 
kommande avverkningen. Det finns alltså anledning att misstänka att 
avverkningsentreprenörens arbete till stor del präglas av det föreberedande arbete 
som utförts av en annan part. Då det ofta är inköpsorganisationen som även 
kontrakterar avverkningsentreprenören så finns det en möjlighet att entreprenören 
låter sig påverkas av sin uppdragsgivare. Ett intressant exempel på detta kan t.ex. 
vara Södra Skog som aktivt arbetar med en ambition som säger att entreprenören 
inte skall sänka sitt hänsynstagande även om en markägare skulle visa sig vara o-
certifierad (Anon 2015). 

Även om skogsbrukaren valt att låta en entreprenör utföra själva avverkningen så är 
det rimligt att förutsätta att denna ändå kan ha en del önskemål om hur arbetet skall 
utföras. På så sätt kan skogsbrukaren också få ett visst inflytande över resultatet. 
Det är idag vanligt att skogsägare utför de tidiga skogsvårdande ingreppen på egen 
hand (plantering, röjning och till viss mån även gallring) (Skogsstyrelsen 2014 b). 
Om t.ex. de befintliga naturvärdesträden redan har huggits ner så finns det ingen 
chans för avverkningsentreprenören att kunna lämna kvar några sådana på hygget. 
Detsamma gäller lämnandet av utvecklingsträd. Om befintliga exemplar av 
ovanliga arter redan har avlägsnats genom röjning och gallring så begränsas 
avverkningsentreprenören i sina valmöjligheter. En entreprenör som får i uppdrag 
att utföra en föryngringsavverkning blir så tills vida påverkad av de aktiviteter som 
ägt rum även tidigare under omloppstiden, och på så sätt får skogsbrukaren ett stort 
inflytande på resultatet trots att denna inte utfört själva föryngringsavverkningen på 
egen hand.  

Under fältarbetet påträffades en av de avverkningsentreprenörer som avverkat ett 
antal av de hyggen som deltagit i studien. En mycket intressant diskussion uppstod 
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där maskinföraren hävdade att det blivit allt vanligare att markägare efter avslutad 
avverkning åker ut till hygget och hugger ner de träd och högstubbar som lämnats 
kvar för att använda virket till egen ved-konsumtion. Detta är en typ av aktivitet 
som självklart inte bara riskerar att förstöra befintliga naturvärden, men som även 
kan hota avverkningsentreprenörens rykte då inköpsorganisationen sedan gör en 
uppföljning av avverkningslagets arbetsinsats.  

4.3. Reliabilitet  

I redovisningen av studiens resultat så har traktdirektiv använts för att inhämta 
information om arealer, volym, medelstammens volym och trädslagsfördelning. 
Inga insatser har gjorts för att undersöka kvalitén på dessa traktdirektiv. För att få 
mer exakta resultat så skulle mer noggranna mätningar behöva ha gjorts av faktiskt 
avverkad volym, trädslagsfördelning och medelstammens volym. Även 
beräkningen av faktiskt vidtagen hänsyn vid bedömningen av genomsnittshyggenas 
relativa uppfyllelse av toleransnivåns övre gräns genomfördes med data från 
traktdirektiven, samt med hjälp av uppskattningar gällande utbyte i respektive 
sortiment. Även i detta fall skulle studiens resultat blivit mer exakta om mer 
noggranna mätningar hade tillämpats. 

Valet att jämföra det inventerade antalet av de undersökta parametrarna med 
polytax-inventeringen medförde att kategorierna torrträd (döda träd och naturliga 
högstubbar enligt polytax) och nyskapade högstubbar fick räknas om från volym/ha 
till antal/ha. Självklart finns här rum för felkällor då endast ett mindre urval 
användes för att uppskatta medelvolymen per dött träd och högstubbe. I denna 
studie så sattes även en avgränsning i att högstubbar var tvungna att vara > 2 m. 
Vad polytax-inventeringen har för gränsvärden vid sina inventeringar är okänt, och 
därmed finns en risk att även högstubbar < 2 m ingår i polytax-inventerings 
statistik.  

4.4. Generalisering  

En av studiens svagheter är att endast en mycket liten andel av alla hyggen i det 
utvalda undersökningsområdet har blivit undersökta. Den totala undersökta arealen 
uppgick till ca 80 ha. Enligt Skogsstyrelsen (2014 b) så anmäldes hela 2907 ha 
skogsmark i Blekinge län för föryngringsavverkning enbart under året 2013. Det 
finns därför goda anledningar att misstänka att den faktiskt undersökta arealen i den 
aktuella studien endast representerar en bråkdel av alla tillgängliga hyggen i 
Blekinge län. En tveksamhet finns även till om urvalet av de certifierade respektive 
o-certifierade hyggena verkligen var representativt. Undersökningens resultat i sin 
helhet tycks dock stämma ganska väl överens med den statistik som finns 
redovisade i Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning polytax (undantag i kategorin 
torrträd). Detta i sin tur kan ses som ett positivt tecken gällande resultatens 
generaliserbarhet.  
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4.5. Alternativ metodik & fortsatta studier 

Datainsamlingen utfördes genom en kvantitativ fältundersökning. Alternativ 
tänkbar metodik skulle kunna vara att istället använda någon form av fjärrdata (t.ex. 
flygbilder eller ortofoton) för att räkna in antalet av de undersökta parametrarna. 
Att använda någon form av fjärrdata skulle eventuellt kunnat ha gjort 
datainsamlingen mer tidsmässigt effektiv. Risken för felbedömningar bedömdes 
dock som större än vid fältbesök med manuellt utförda inventeringar.  

För att erhålla ett resultat med större tillförlitlighet så skulle man kunna utföra en 
upprepning av studien, fast med ett väsentligt större antal deltagande hyggen. 
Alternativt så skulle man kunna utforma en ny studie där man följer ett antal 
avverkningslag under en längre tidsperiod. Detta för att försöka se om det finns 
någon skillnad i hur dessa anpassar sitt arbete på certifierade respektive o-
certifierade hyggen. Samtidigt skulle man då kunna studera vilka faktorer (t.ex. 
inflytande ifrån inköpsorganisationer eller skogsägare) som faktiskt har störst 
inflytande över det slutgiltiga resultatet. En alternativ inriktning på fortsatta studier 
skulle också kunna vara att försöka kartlägga skillnader i certifierade och o-
certifierade skogsbrukares praktiska tillhanda-havanden och hur dessa påverkar 
naturvårdshänsynen vid föryngringsavverkningar. Man skulle då t.ex. kunna 
undersöka om certifierade och o-certifierad skogsägare lika ofta anlitar certifierade 
avverkningsentreprenörer? 

4.6. Slutsatser 

Resultatet i denna studie tyder på att det lämnas ett genomsnittligt större antal 
nyskapade högstubbar, torrträd och hänsynsträd på certifierade hyggen än vad det 
gör på o- certifierade. Man kan därför anta att skogsbrukscertifieringarna bidrar till 
att öka förekomsten av de undersökta parametarna i Blekinge län. Skillnaden 
mellan certifierade och o-certifierade hyggen visade sig dock endast vara statistiskt 
signifikant i kategorin torrträd. De certifierade hyggena hade i genomsnitt ca 2 
stycken kvarlämnade torrträd/ha och de o-certifierade hyggena i genomsnitt ca 0,8 
kvarlämnade torrträd/ha 

I jämförelse med polytax-inventeringens statistik (genomsnittssiffror över 
Götaland) så antyder resultaten att de certifierade hyggena från Blekinge län 
generellt sett har en relativt större förekomst av de undersökta parametrarna, medan 
de o-certifierade hyggena generellt sett har en lägre relativ förekomst av de 
undersökta parametrarna. 

En viktig iakttagelse är att endast 80 % av de certifierade hyggena når upp till de 
krav som ställs av skogscertifieringarnas standarder. Lika viktigt är det att notera att 
ca 55 % av de o-certifierade hyggena med god marginal faktiskt lever upp till 
skogscertifieringarnas krav. För att ta reda på varför skillnaden mellan certifierat 
och o-certifierat är så pass otydlig så skulle det vara relevant att med hjälp av 
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framtida studier undersöka vad som faktiskt påverkar det slutgiltiga 
naturvårdsresultatet.  

Gemensamt för både de genomsnittliga certifierade och o-certifierade hyggena är 
att ingen av dem visade sig vara i närheten av toleransnivåns övre gräns. Denna 
iakttagelse är intressant då speciellt certifierade hyggen skulle kunna förväntas hålla 
en genomgående hög nivå på vidtagen naturhänsyn i relation till vad som maximalt 
kan krävas genom Skogsvårdslagstiftningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

22 
Anna Rylander 

 

6. Källförteckning 

- Anon. 2015. Maskinförare, ”Avverkningsentreprenör nr 1”.  Muntlig kontakt, 
2015-01-31. 

- Berg Lejon, S & Lidestav, G. 2009. Skogsbrukscertifiering- vem, hur och 
varför? Fakta Skog Nr 11, 2009. Rön från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 

- Fridman, J & Walheim, M. 1997. Död ved i Sverige- Mer än man tidigare trott. 
Fakta Skog 12, 1997. Sammanfattar aktuell forskning vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU. 

- Fridman, J & Walheim, M. 1999. Amount, structure, and dynamics of dead 
wood on managed forestland in Sweden. Swedish University of Agricultural 
Sciences, Faculty of Forestry, Department of Forest Resource Management and 
Geomatics, S-901 83. Umeå, Sweden. 

- FSC. 2010. Svensk skogsbruksstandard enligt FSC med SLIMF-indikatorer. 
FSC-STD-SWE-02-02-2010 SW. 

- FSC. 2013. FSC-certifierings bidrag till biologisk mångfald. Rapport 2, 2013. 
Enetjärn Natur AB. 

- FSC. Utan år a. Vår historia. Hämtad 2014-12-16. Tillgänglig via: 
http://se.fsc.org/vr-historia.281.htm. 

- FSC. Utan år b. Statistik och fakta. Hämtad 2014-12-16. Tillgänglig via: 
http://se.fsc.org/statistik-och-fakta.242.htm 
 

- Johansson, J & Lidestav, G. 2010. Can voluntary standards regulate forestry? -  
Assessing the environmental impacts of forest certification in Sweden. Forest 
Policy and Economics 13 (2011). 

- Kock Hansson, G. 2014. Översyn av föreskrifter och allmänna råd till 30 § SvL, 
Del 2. Skogsstyrelsen medelande 1, 2014. Skogsstyrelsens böcker och 
broschyrer, Jönköping. 

- Kunskap Direkt. 2009. Ordlista. Ett sammarbete mellan LRF Skogsägarna, 
Skogforsk & Skogsstyrelsen. Hämtad 2015-02-04. Tillgänglig via: 
http://www.kunskapdirekt.se/sv/KunskapDirekt/Vattenvard/Mer-
information/Hur-kan-man-minska-risken-for-lackage-av-oljeprodukter/ 

- Kunskap Direkt. 2014 a. Kostnader för avverkning – genomsnitt. Hämtad 2015-
02-19. Ett sammarbete mellan Skogforsk, LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen. 
Tillgänglig via: 
http://www.kunskapdirekt.se/sv/KunskapDirekt/Priser-och-andra-siffror/Priser-
for-avverkning/ 
 



   

 

23 
Anna Rylander 

 

- Kunskap Direkt. 2014 b. Virkespriser för sågtimmer och massaved. Hämtad 
2015-02-19. Ett sammarbete mellan Skogforsk, LRF Skogsägarna och 
Skogsstyrelsen. Tillgänglig via: 
http://www.kunskapdirekt.se/sv/KunskapDirekt/Priser-och-andra-
siffror/Virkespriser/ 

- Lindbladh, M & Abrahamsson, M. 2008. Gör högstubbar nytta? Fakta Skog 15, 
2008. Om forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 

- PEFC. 2010. PEFC och FSC - standarder för ett uthålligt och ansvarsfullt 
skogsbruk. Hämtad 2014-01-29. Tillgänglig via: 
http://pefc.se/broschyrer/ 

- PEFC. 2012 a. Svensk PEFC Skogsstandard. PEFC SWE 002:3.  

- PEFC. 2012 b. Svensk PEFC Entreprenörsstandard. PEFC SWE 003:3. 

- PEFC. Utan år a. Om svenska PEFC- Bakgrund. Hämtad 2014-12-16. 
Tillgänglig via: 
http://pefc.se/bakgrund/ 

- PEFC.  Utan år b. Statistik. Hämtad 2014-12-16. Tillgänglig via: 
http://pefc.se/statistik/ 

- Rosenvald, R. & Lohmus, A; 2007.  For what, when, and where is green-tree 
retention better than clear-cutting? A review. Forest Ecology and Management 
255 (2008):1–15. 

- Skogsencyklopedin; 2011. Föreningen Skogen och Skogforsk. Sökord: 
Föryngringsavverkning. Hämtad: 2015-01-30. Tillgänglig via: 
http://www.kunskapdirekt.se/sv/KunskapDirekt/u/Skogsencyklopedin/ 

- Skogsstyrelsen. 2014 a. Skogsvårdslagstiftningen. Gällande regler 1 september 
2014. Skogstyrelsens förlag, Jönköping. 
 

- Skogsstyrelsen. 2014 b. Skogsstatistiska årsboken 2014, Swedish Statistical 
Yearbook of Forestry 2014. Skogstyrelsens förlag, Jönköping. 
 

- Skogsstyrelsen. Utan år a. Skogen ger. Hämtad 2015-01-19. Tillgänglig via: 
http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Upplev-skogen/Om-
skogen/Skogen-ger/ 

- Skogsstyrelsen. Utan år b. Certifierad skog enligt FSC och PEFC. Hämtad 2015-
01-27. Tillgänglig via: 
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Aga-skog/Hansyn-till-
miljon/Certifieringar/ 

 



   

 

24 
Anna Rylander 

 

- Skogsstyrelsen. Utan år c. Polytax. Hämtad 2015-02-24. Tillgänglig via: 
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Om-oss/Var-
verksamhet/Inventeringar/Polytax/ 

- Swedac. 2013. Ackreditering eller certifiering? Hämtad 2015-02-03. Tillgänglig 
via: 
http://www.swedac.se/sv/Det-handlar-om-fortroende/Vad-ar-
ackreditering/Ackreditering-eller-certifiering/ 



   

 

i 
Anna Rylander 

 

Bilaga A- Hyggesförteckning 

Förteckning över samtliga deltagande hyggen, inklusive inventerat antal nya högstubbar, torrträd, 
utvecklingsträd och naturvärdesträd (rådata). 

Hygge Yta FSC/ Nya  Torr- 
U-
träd  

U-
träd  

U-
träd  

N-
träd  

N-
träd  

N-
träd  Avverkat Entre-

    PEFC hög- träd tall löv övrigt tall löv övrigt år prenör
       stubbar                          nr 
1. 2,9 Ja 24 11  1 37 1 0 0 0 2014 1
2. 2 Ja 7 4  8 12 0 1 3 0 2014 3
3. 8,2 Ja 40 30  17 77 2 1 7 0 2015 1
4. 2,7 Ja 16 8  13 32 0 2 5 0 2014 4
5. 4 Ja 10 6  6 16 0 0 3 0 2014 1
6. 2,2 Ja 7 0  11 16 0 1 0 0 2014 1
7. 0,5 Ja 2 0  1 42 0 0 1 0 2011 7
8. 2 Ja 15 4  18 25 0 3 6 3 2014 6
9. 2 Ja 25 8  0 18 0 0 1 1 2014 6
10. 3,7 Ja 15 6  20 46 0 7 8 0 2014 2
11. 1,2 Ja 3 1  1 23 0 2 1 0 2011 7
12. 11 Ja 20 9  14 113 0 1 26 10 2014 5
13. 0,7 Ja 3 4  2 30 0 0 2 0 2014 1
14. 1,8 Ja 8 1  5 9 0 4 1 0 2014 6
15. 2,8 Ja 20 1  14 6 0 7 1 0 2014 5
16. 0,9 Nej 4 0  0 10 0 0 2 0 2014 1
17. 2,6 Nej 1 1  1 25 0 0 1 0 2014 1
18. 6 Nej 5 2  9 18 0 1 0 0 2014 2
19. 2,2 Nej 7 0  0 30 0 0 6 3 2014 2
20. 0,9 Nej 10 3  0 30 0 1 1 0 2014 2
21. 10 Nej 8 10  16 5 0 17 5 0 2008 8
22. 3,6 Nej 6 9  1 5 1 22 1 0 2008 8
23. 0,5 Nej 2 0  0 3 0 0 7 0 2008 8
24. 0,7 Nej 3 0  2 18 0 2 0 0 2008 8
25. 0,8 Nej 3 0  25 0 0 0 0 0 2012 9
26. 3,1 Nej 17 1  0 0 0 0 1 0 2009 9
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Bilaga B- Avverkningsentreprenörer 

Fördelning av medverkande entreprenörer. 

Avverknings- Antal  Antal  
entreprenör certifierade o-certifierade
nr hyggen hyggen 

1 5 2

2 1 3

3 1 0

4 1 0

5 2 0

6 3 0

7 2 0

8 0 4

9 0 2
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Bilaga C- Bedömning enligt FSC- och PEFC 

Bedömning av hur de undersökta hyggena klarar de krav som ställs av 
skogsbrukscertifieringarna gällande antalet kvarlämnade hänsynsträd (minst 10/ha) och 
nyskapade högstubbar (minst 3/ha) (PEFC1 2012, FSC 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Hygge Entreprenör Certifierad Hänsynsträd Högstubbar Godkänd Kommentar
nr nr /ha /ha FSC/PEFC

1 1 Ja 13,45 8,28 Ja
2 3 Ja 12,00 3,50 Ja
3 1 Ja 12,69 4,88 Ja
4 4 Ja 19,26 5,93 Nej
5 1 Ja 6,25 2,50 Ja För få  högstubbar och hänsynsträd.
6 1 Ja 12,72 3,18 Ja
7 7 Ja 88,00 4,00 Ja
8 6 Ja 27,50 7,50 Ja
9 6 Ja 10,00 12,50 Ja

10 2 Ja 21,89 4,05 Ja
11 7 Ja 22,50 2,50 Nej För få högstubbar.
12 5 Ja 15,19 1,85 Nej För få högstubbar.
13 1 Ja 48,57 4,29 Ja
14 6 Ja 10,56 4,44 Ja
15 5 Ja 10,00 7,14 Ja
16 1 Nej 13,33 4,44 Ja
17 1 Nej 10,38 0,38 Nej För få högstubbar.
18 2 Nej 4,67 0,83 Nej För få högstubbar och hänsynsträd.
19 2 Nej 17,73 3,18 Ja
20 2 Nej 35,52 11,11 Ja
21 8 Nej 4,26 0,99 Nej För få  högstubbar och hänsynsträd.
22 8 Nej 8,33 1,67 Nej För få  högstubbar och hänsynsträd.
23 8 Nej 20,00 4,00 Ja
24 8 Nej 31,43 4,29 Ja
25 9 Nej 31,25 3,75 Ja
26 9 Nej 0,32 5,48 Nej För få hänsynsträd
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Bilaga D- Rangordning av hyggen 

Rangordning av hyggen från bäst till sämst. Redovisat som total summa av samtliga 
undersökta objekt/ha (hänsynsträd, nyskapade högstubbar och torrträd). 

Hygge Entreprenör Certifierad Hänsynsträd Högstubbar Torrträd Summa 
nr nr   /ha /ha /ha   

7  7  Ja 88,00 4,00 0,00 92,00 

13  1  Ja 48,57 4,29 5,71 58,58 

20  2  Nej 35,52 11,11 3,33 49,96 

8  6  Ja 27,50 7,50 2,00 37,00 

24  8  Nej 31,43 4,29 0,00 35,72 

25  9  Nej 31,25 3,75 0,00 35,00 

21  8  Nej 29 0,99 0,99 30,98 

4  4  Ja 19,26 5,93 2,96 28,15 

10  2  Ja 21,89 4,05 1,62 27,56 

9  6  Ja 10,00 12,50 4,00 26,50 

11  7  Ja 22,50 2,50 0,83 25,83 

1  1  Ja 13,45 8,28 3,79 25,52 

23  8  Nej 20,00 4,00 0,00 24,00 

3  1  Ja 12,69 4,88 3,66 21,23 

19  2  Nej 17,73 3,18 0,00 20,91 

12  5  Ja 15,19 1,85 0,83 17,87 

16  1  Nej 13,33 4,44 0,00 17,77 

2  3  Ja 12,00 3,50 2,00 17,50 

15  5  Ja 10,00 7,14 0,36 17,50 

6  1  Ja 12,72 3,18 0,00 15,91 

14  6  Ja 10,56 4,44 0,56 15,56 

22  8  Nej 8,33 1,67 2,50 12,50 

17  1  Nej 10,38 0,38 0,38 11,15 

5  1  Ja 6,25 2,50 1,50 10,25 

26  9  Nej 0,32 5,48 0,32 6,12 

18  2  Nej 4,67 0,83 0,33 5,84 

 
 

 

 

 



   

 

v 
Anna Rylander 

 

Bilaga E- Beräkning av toleransnivåer 

Beräkning av genomsnittshyggenas rotnetto och toleransnivå. 

Kategori  Intäkt Intäkt  Avverknings- Rotnetto Tolerans- 

(genomsnittshyggen) sågtimmer massaved kostnad   nivå (%) 

Certifierade hyggen/ ha 53361 28482 18761 63082  10

O-certifierade hyggen/ha 105126 31056 22036 114146  10

                 

Certifierade hyggen (3,2 ha) 170754 91144 60036 201862  10

O-certifierade hyggen (2,9 ha) 304865 90064 63906 331024  10+5*

*Toleransnivå 10 % tom 250 000 kr, 5 % på resterande belopp (81 024 kr) (figur 1). 
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