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Sammanfattning 
 

Ädellövskogsarealen i Sverige har minskat drastiskt under de senaste 2 000 åren. 
Idag täcks landets skogsareal endast av en procent ädellövskog. Samhällets 
efterfrågan på lättskötta och snabbväxande trädslag har snabbat på utvecklingen.  

 
I Sveriges landsbygdsprogram (LBP), som delfinansierades av EU, ingick stöd till 
markägare att ”öka arealen ädellövskog”. Syftet med stödet var att bevara och öka 
förutsättningarna för biologisk mångfald. Skogsstyrelsen ansvarade för stödet.  

 
Syftet med denna studie var att utvärdera resultatet av de ädellövsplanteringar som 
genomförts med hjälp av LBP-stödet ”öka arealen ädellövskog” med avseende på det 
biologiska resultatet, hur de olika marksägarna uppfattat stödet (LBP), i vilken mån 
Skogstyrelsens agerande hos markägaren bidragit till intresset för 
ädellövsplanteringen och huruvida det finns ett samband mellan det biologiska 
resultatet och det egna intresset och engagemanget hos skogsägaren. Studien 
omfattade en totalundersökning av anlagda ädellövskogsplanteringar under åren 2009 
till 2011 i Västra Götaland och Hallands län. Arbetet bestod av dels en 
fältinventering och dels intervjuer.  

 
Av 31 inventerade ädellövsplanteringarna ansågs enligt studiens definition 71 % vara 
godkända. Av alla planteringarna bedömdes 16 % godkända och lyckade.  

 
Studien visade att markägarnas uppfattning och inställning till LBP-stödet var 
mycket positivt. Utan stödet hade de flesta ädellövsplanteringarna inte blivit 
förverkligade. Majoriteten av markägarna med godkända bestånd ansåg att LBP-
stödet haft stor eller mycket stor betydelse för att beståndet blev planterat med 
ädellöv.   
 
80 % av markägarna angav att de intill hus ville ha lövträd, d v s innan kännedom om 
att LBP-stödet fanns att söka hade de haft ett intresse för ädellövskog på sina marker. 
Skogsstyrelsen bidrog främst genom det ekonomiska stödet till ökat intresse och 
förverkligande av en redan befintlig idé. 
 
Mellan det biologiska resultatet och det egna intresset och engagemanget enligt 
markägarnas svar framkom i studien att fler av markägarna vars föryngringar var 
godkända hade som målsättning med skogsinnehavet att främja en bra miljö, hade 
tidigare ha aktivt gynnat lövträd/lövskog, tyckte att omfattningen av skötselåtgärder 
var som förväntat, avsåg med planteringen bredda sitt produktionsutbud och hade ett 
ekonomiskt interesse med sitt skogsinnehav.  
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Abstract 
 

The Rural Development Programme (LBP), which was financed by the EU, included 
assistance to landowners to "increase the area of breadleaved forest." The purpose of 
the aid was to preserve and improve the conditions for biodiversity. Swedish Forest 
Agency was responsible for the financial support. 

The purpose of this study was to evaluate the biological results of the plantations 
made with financial support (from LBP), to find out how the landowners perceived 
the financial support ,to what extent Swedish Forest Agency contributed to the 
landowners interest in their plantations, and if there is a relationship between the 
biological result and the landowners,  interest and involvement.  

Out of 31 investigated plantations 71 % was considered to be approved according   
the study's definition and, 16 % was considered approved and successful. The 
majority of the landowners considered that the LBP support had a significant 
influence on the choice to plant broadleaved trees. Swedish Forestry Agency 
contributed mainly to the increased interest by the financial support. Compared to all 
landowners, the proportion of landowners with approved plantation was larger that 
had the goal to favour a good enviroment, that earlier actively had promoted 
deciduous forest, considered the extent of silvercultural measures to be as expected, 
and that intended to broaden their range of products from the forest.  

 
Nyckelord: Landsbygdsprogrammet, ekonomiskt stöd, ädellövsplanteringar, 
markägare, biologisk mångfald, återväxt.   
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1. Introduktion 
 

1.1. Bakgrund 
 

Sveriges skogsareal täcks idag endast av en procent ädellövskog, vilket 
motsvarar ca 237 000 ha (Riksskogstaxeringen 2015). Till våra ädla 
lövskogstädslag räknas alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och 
lönn (Skogsvårdslagen 22§, 1993:553). Ek och bok är idag de vanligaste 
beståndsbildande ädellövträdslagen (Almgren m.fl. 2003). 
Ädellövskogsarealen har minskat drastiskt under de senaste 2 000 åren i 
Sverige (Björse & Bradshaw 1998). Den mest betydande orsaken bakom 
förändringarna de senast 1 000 åren har varit människans uppodling och bete 
av tamboskap (Nilsson 1997, Brunet 2006). De senaste hundra åren har 
samhällets efterfrågan på lättskötta och snabbväxande trädslag snabbat på 
utvecklingen. De ädla lövträden har idag blivit undanträngda i 
skogslandskapet. Sedan 40-talet i samband med övergången till 
trakthyggesbruk har lövskogen haft en mer negativ värdering, då dessa 
ansågs försvåra föryngringen av gran och tall, de trädslag som då ansågs 
utgöra framtiden för svenskt skogsbruk (Björk 1994).   

 
Från och med 1993 års skogsvårdslagstiftning är produktionsmålet och 
miljömålet jämställda (SVL1992/93:226), vilket innebär att bevarande av 
natur- och miljövärden är lika viktig som skogens produktionsvärden. Detta 
år antogs även ädellövskogslagen i skogsvårdslagen (1993:553) med syftet 
att för framtiden bevara arealen ädellövskog. Enligt definitionen är 
ädellövskog skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70 procent varav 
ädla lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst ett halvt hektar (23§, 
1993:553). Lagstiftningen innebär att tillstånd krävs för att få slutavverka 
ädellövskog eller omföra den till annan markanvändning. Betesmarker kan 
också utgöra ädellövskog och kräver andra kriterier.      

 
Ädellövskog lämpar sig väl för mångbruk som rekreation och friluftsliv, men 
kan också i välskötta bestånd ge mycket höga slutavverkningsnetton 
(Nylinder m.fl. 2006). Sett ur den biologiska mångfaldens perspektiv i 
ädellövskogen är eken och boken de viktigaste trädslagen för artbevarande i 
Sydsverige enligt Niklasson & Nilsson (2005). Vidare beskrivs att artfattiga 
ekosystem generellt är känsligare för insektsangrepp, svampar och 
klimatsvängningar. I artrika ekosystem har extrema händelser mindre 
inverkan då de olika arterna kan ha olika mycket tolerans för specifika 
faktorer. Under de senaste årtiondena har Sverige drabbats av flera förödande 
stormar med stora arealer fälld granskog. Lövträden har förutom ett djupare 
rotsystem även mindre vindfång på vinterkala kronor (Kunskap Direkt 
2015a, SLU 2015). Det finns nu ett stöd även från politiskt håll att satsa på 
de stormfastare lövträden.  
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1.2 Skötsel av ädellövskog 
 

Skötsel av ädellövskog kräver mer kunskap och kontinuitet än traditionell 
granskogsskötsel. Löf m.fl. (2009) betonar att återkommande skötsel krävs 
för att åstadkomma kvalitetsvirke. Eftersatt skötsel i tidiga och sena stadier 
av ett bestånds utveckling resulterar i små trädkronor vilket leder till 
minskad produktion eller förlängd omloppstid. Enligt Kunskap Direkt 
(2015a) bör ek och bok röjas minst två gånger fram tills beståndet har en 
medelhöjd av 8-9 meter. Gallringar bör göras ofta och med svagt uttag. 
Almgren m.fl. (2003) rekommenderar femårigt intervall fram tills beståndet 
är 50- 60år, därefter vart tionde år fram till ca 100 års ålder. Vid föryngring 
är inköp av ädellövsplantor dyrare än granplantor.  Ett högt plantantal 
rekommenderas för att öka urvalet av kvalitetsstammar inför slutbeståndet 
(Almgren m.fl. 2003, Löf m.fl. 2007). Ädellövsplantorna är också mycket 
begärliga för vilt, vilket innebär att föryngringsytorna alltid bör hägnas 
(Welander m.fl. 2006). Sammantaget ger detta för markägaren högre 
föryngringskostnader, mer skötselåtgärder samt att de längre omloppstiderna 
fördröjer inkomsterna.   

 
 
1.3 Rekommendationer vid plantering av ädellövsbestånd 
 

Vanligtvis används fleråriga barrotsplantor vid plantering på både 
skogsmark och åkermark (Löf m.fl. 2007). Viktigt i båda 
föryngringssituationerna är att bekämpa ogräs och annan naturligt föryngrad 
vegetation då denna konkurrerar med de nyetablerade plantorna (Löf 1999). 
Detta görs lämpligast med någon form av markberedning och eventuellt 
herbicidbehandling (Welander m.fl. 2006). I tät vegetation trivs även sork 
och hare som kan skada plantorna genom gnag, vilket i sin tur kan leda till 
omfattande plantavgång (Löf m.fl. 2009, Welander m.fl. 2006).     

  
Ädellövsföryngringen blandas vanligen med något snabbväxande trädslag, 
kallat förkultur eller amkultur (Löf m.fl. 2009). Vid förkultur etableras det 
snabbväxande trädslaget först och huvudträdslaget planteras några år efteråt, 
vilket är lämpligast för skugganpassade trädslag som bok. En vanlig 
kombination är lärk och bok. Vid plantering av pionjärträdslaget ek, är 
amkultur lämpligast då denna planteras samtidigt. Ek och björk är en vanlig 
kombination. Vanliga trädslag för detta ändamål är björk och lärk. Syftet 
med båda dessa former av kulturer är att kontrollera ogrästillväxten, men 
bidrar också till att ädellövsplantorna får rakare stammar jämfört med om de 
fått växa helt fritt (Almgren m.fl. 2003). Att plantera en för- eller amkultur 
bidrar även till att hålla föryngringskostnaderna nere då björk- och 
lärkplantor är billigare i inköp än ädellövsplantorna samt att de ofta 
planteras i glesare förband än ädellövplantorna varför färre plantor totalt sett 
behövs än vid en ren ädellövsplantering. Dessutom kommer en stor del av 
stammarna att röjas och gallras bort i kommande skötselåtgärder. Vid en väl 



  
 

3 
Monika Vallin 

utförd skötsel kan då för- eller amkulturen ge ett positivt ekonomiskt utfall 
vid uttag av gagnvirke eller flis.  

 
Det finns flera planteringsmodeller och kombinationer av antal plantor och 
rader, men inga generella rekommendationer (Almgren m.fl. 2003). Några 
exempel är tre rader bok eller ek och en rad björk eller lärk eller två till tre 
rader bok eller ek och två till tre rader björk eller lärk. Utöver plantering i 
rader rekommenderas även för ek grupplantering. Antal och avstånd kan 
skilja något men generellt rör det sig om 5-7 plantor/grupp och ca 7 meter 
mellan grupperna, däremellan planteras amträden. Tanken med 
grupplanteringsmodellen är att röja fram kvalitetsstammarna i ett tänkt 
framtida produktionsförband för slutbeståndet.  För ek rekommenderas vid 
plantering 2 000 till 3 000 plantor per ha i kombination med 500 till 1 000 
amträd. Eftersom avgången för bok i regel är något högre än för ek bör 
stamantalet vid plantering av dessa vara något högre.  

 
 
1.3.1 Viltstängsel 
 

Det enskilt största hotet mot nyetablering av ädellövskog är betning av älg 
och rådjur (Welander m.fl. 2006). Att hägna ädellövsplanteringen är i det 
närmaste en förutsättning för att lyckas. Hägnet måste också kontrolleras 
och skötas kontinuerligt för att fylla sin funktion. Vanligt är att nedfallande 
träd och grenar trycker ner nätet och gör det möjligt för de vilda klövdjuren 
att ta sig in och orsaka stora skador genom betning av ädellövsplantorna. 
Ytterligare ett alltmer förekommande fenomen är att vildsvin genom sitt bök 
lyfter upp nätet vid marken och därefter är det fritt fram för rådjuren att ta 
sig in (Löf m.fl. 2007). Det är inte heller ovanligt att när älgen i sitt försök 
att hoppa över hägnet trycker ner nätet och på så vis skapar en passage. 
Hägnet måste övervakas tills föryngringen når den höjd då betesdjuren inte 
längre kan nå de översta grenarna på ädellövsplantorna.   

  
 
1.4 Sveriges landsbygdsprogram för ökad areal ädellövskog 
 

Sveriges landsbygdsprogram (LBP), delfinansierades av EU, och syftade till 
att främja en ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden. 
Programperioden sträckte sig från år 2007 t.o.m. 2013. Skogsstyrelsen 
ansvarade för tre av stöden, av vilka stödet till markägare att ”öka arealen 
ädellövskog” ingick (Jordbruksdepartementet 2006). Syftet med stödet var 
att bevara och öka förutsättningarna för biologisk mångfald. Stöd har t.o.m. 
2015-05-31 beviljats och utbetats till 3 700 ha ny ädellövskog (Frisk 2015). 
Stödets målsättning var 4 100 ha ny ädellövskog.   

  
Stödet utgick till områden där det inte redan förelåg krav på föryngring med 
ädla lövträd enligt 25 § Skogsvårdslagen. Ersättning beviljades för faktiska 
kostnader av markberedning, stängselmaterial, stängsling, plantor och 
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plantering. Inledningsvis upp till maximalt 20 300 kr per ha för att senare 
höjas till maximalt 30 000 kr per ha. Förutsättningen för beviljande av stödet 
var att markberedning, stängsling och plantering utfördes enligt 
Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2008:6). Skogsstyrelsen hade dock 
möjlighet att bevilja undantag från kraven om särskilda skäl fanns som 
motiverade detta.  

 
 
1.4.1 Rådgivningskvitto 
 

I samband med ett inledande rådgivningsbesök av tjänsteman vid 
Skogsstyrelsen utfärdades ett rådgivningskvitto som skulle ligga till grund 
för ansökan av LBP-stödet. I rådgivningskvittot beskrevs för den aktuella 
planteringen nuläge och målbild. Vidare bedömdes områdets lämplighet för 
ädellövskog samt om det förelåg hänsyn som bör tas till områdets natur och 
kulturmiljöer. Ett förslag sammanställdes beträffande åtgärder samt 
plantantal. Den stödberättigade arealen mättes in och mittkoordinater 
markerades.   

 
 
1.4.2 Skogsstyrelsens föreskrifter 
 

I gällande föreskrifter (SKSFS 2008:6) för ansökan om LBP-stödet ska 
plantorna i huvudsak vara jämt fördelade över arealen och ha en minsta 
planthöjd på 20 cm. Området ska omfatta minst 0,5 ha för att stöd ska 
godkännas. Det ska markberedas och hägnas. Hägnet ska vara minst två 
meter högt, typ viltnät, och sluta tätt mot marken. Ovanför nätet bör ett band 
spännas för att markera näthöjden. Nätsträckningen ska vara så rak som 
möjligt. Hörnstolpar ska strävas och öppningar ska byggas på lämpliga 
ställen. 

 
 

1.5 Godkända och lyckade ädellövsplanteringar 
 

Hittills har ingen egentlig utvärdering gjorts av de föryngringsåtgärder som 
genomförts med stöd av LBP. Avseende utvärdering av det biologiska 
resultatet är en möjlighet att undersöka hur många av planteringarna som 
bedöms som godkända respektive lyckade.  

 
 
1.5.1 Godkända ädellövsplanteringar  
 

I skogsvårdslagen 1 § beskrivs att ”skogen är en nationell tillgång som skall 
skötas så att den uthålligt ger en god avkastning”. Vidare beskrivs i 5 § om 
markägarens skyldighet att anlägga ny skog på skogsmark om markens 
virkesproducerande förmåga inte tas till vara på godtagbart sätt, ligger 
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outnyttjad eller när skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande. I 
allmänna råd till 5 § första stycket står följande: ”När den grundytevägda 
medelhöjden är lägre än tio meter, bör bedömningen göras med ledning av 
antalet huvudplantor eller stammar i beståndet. Markens virkesproducerande 
förmåga bör då anses inte tillvaratagen på ett godtagbart sätt, när antalet 
huvudplantor eller motsvarande stammar är mindre än hälften av det antal 
huvudplantor som enligt föreskrifterna till 6 § skogsvårdslagen bör finnas på 
den aktuella växtplatsen. Den virkesproducerande förmågan bör dock aldrig 
anses tillvaratagen på ett godtagbart sätt då antalet plantor eller stammar är 
mindre än 500 per hektar. Enbart plantor eller stammar som är i huvudsak 
jämnt fördelade över arealen bör medräknas.”  

  
I tabell 1. 2 kap. 9 och 11 paragraferna i Skogsstyrelsens föreskrifter anges 
lägsta antal huvudplantor för tall, gran och björk som ska finnas per hektar 
vid senaste tidpunkt för hjälpplantering. Plantantal anges inte för 
ädellövskog. 

 
Frisk (2015) framhåller att för ädla lövträd skulle en möjlig jämförelse 
kunna göras med björk. I Skogsstyrelsens föreskrifter anges för björk att det 
lägsta antal huvudplantor som ska finnas per hektar vid den senaste 
tidpunkten för hjälpplantering är 2 000 per ha. Senaste tidpunkt för 
hjälpplantering beskrivs i föreskrifterna till skogsvårdslagen, 2 kap, 7§ 
följande som "senaste tidpunkt för hjälpplantering är den tidpunkt då en 
skogsodling eller en naturlig föryngring senast kan kompletteras med plantor 
som bedöms ha förutsättningar att ge en tillfredställande virkesproduktion" I 
Kunskap Direkt (2015b) anges att om det är mer än 2 år efter plantering blir 
hjälpplantering endast meningsfull om det är sammanhängande ytor där man 
kan sätta minst 50-100 plantor. Frisk (2015) framhåller vidare att beaktande 
bör tas till bedömning av markens bördighet, vilket trädslag som finns och 
vilket trädslag man tänker hjälpplantera med. Man bör utgå från om det 
trädslag som ska hjälpplanteras har en chans att utvecklas i konkurrens med 
de plantor och annan vegetation som redan finns. Ek som har en låg tillväxt 
är svår att hjälpplantera bland andra redan etablerade snabbväxande trädslag 
som t.ex. björk om den är högre än cirka 0,5 m.  

     
 

1.5.2 Lyckade ädellövsplanteringar 
 

Hazell (2015) framhåller att om en ädellövsplantering kan anses vara lyckad 
eller inte finns det egentligen inget rakt eller enkelt svar på eftersom inga 
riktvärden gällande dessa planteringar finns i skogsvårdslagen.  

 
Enligt Löf (2015) brukar överlevnaden för ek vara ca 70-90 % under de 
första åren och för bok ca 50-70 % eftersom dessa är svårare att etablera. 
Detta förutsatt att plantmaterialet och planteringen är rätt utförd. 
Överlevnaden generellt kan vara lägre för båda arterna på före detta 
betesmark eftersom markvegetationen då redan är etablerad.  
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Planteringar med ett lägre antal ädellövsplantor än de generellt 
rekommenderade kräver även en god etablering av amträd genom plantering 
och/eller självföryngring för att nå det önskade totala plantantalet. För att 
kalla en plantering lyckad krävs under dessa förutsättningar en överlevnad 
på 80-90 % av ädellövsplantorna (Hazell 2015). 

 
Vid grupplantering kanske inte det totala antalet plantor är det viktiga menar 
Frisk (2015), utan mer intressant är om det finns en eller helst flera 
överlevande plantor i gruppen. Man bör då ha överlevande plantor i minst  
90 % av grupperna eller om plantorna är planterade i rader bör en 
överlevnad på 80 % för att den ska bedömmas som godkänd.   

 
 
1.6 Syfte  
 

Syftet med denna studie var att utvärdera resultatet av de 
ädellövsplanteringar som genomförts med hjälp av LBP-stödet ”öka arealen 
ädellövskog”. De frågeställningar som avsågs besvaras var: 

 
- Hur ser det biologiska resultatet ut med avseende på godkända 

respektive lyckade planteringar?   
- Vad är markägarnas uppfattning och inställning till LBP-stödet? 
- I vilken mån har Skogstyrelsens agerande bidragit till intresset för 

ädellövsplanteringar hos markägarna? 
- Finns det ett samband mellan det biologiska resultatet och det egna 

intresset/engagemanget hos markägaren?  
 

Utifrån avsnitt 1.5 definieras i den här studien en godkänd plantering som 
före tidpunkten för hjälpplantering består av minst 2 000 huvudplantor per 
ha, varav minst 1 000 ädellövsplantor, samt som efter den senaste tidpunkten 
för hjälpplantering består av minst 1 000 huvudplantor per ha varav minst 
500 ädellövsplantor. En lyckad plantering definieras i den här studien som 
en plantering där ädellövplantorna har en överlevnad på minst 80 % samt 
levande ädellövsplantor i minst 90 % av provytorna. 

 
1.7 Avgränsningar  
 

För programperioden 2007-2013 avgränsades studien till objekt vars 
ansökningar gällde stöd från LBP för nyanläggning av ädellövskog på 
skogsmark respektive betesmark. Ansökan om stöd skulle ha godkänts under 
åren 2009-2011 samt utbetalats senast under 2012. Denna avgränsning 
gjordes för att dessa planteringar ansågs ha kommit längst i etableringsfasen. 
Av planteringar i hela Sverige valdes objekt från Västra Götaland och 
Halland då dessa var belägna närmast författarens utgångsort vilket innebar 
att fler planteringar kunde undersökas på den begränsade tiden för 
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examensarbetet. Utifrån att LBP-stödet gavs för att öka arealen ädellövskog 
fokuserade studien på föryngringsresultatet. I studien görs ingen jämförelse 
av olika föryngringsmetoder, markstrukturer, plantkvalitéer eller 
planteringsmodeller. 
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2. Material och metod 
 
2.1 Metodik 
 

Studien genomfördes under perioden november 2014 till januari 2015. 
Studien omfattade en inventering av anlagda ädellövskogsplanteringar under 
åren 2009 till 2011 i Västra Götaland och Hallands län (Figur 1). 
Planteringarna var i antal fördelade kommunvis enligt följande:  
Halland;  
Falkenberg 3, Kungsbacka 1, Halmstad 1, Hylte 3 
Västra Götaland; 
Bollebygd 1, Karlsborg 1, Dals-Ed 1, Ulricehamn 5, Tidaholm 1, Borås 1, 
Svenljunga 5, Lidköping 1, Mark 2, Falköping 1, Lysekil 1, Tranemo 2, 
Töreboda 1, Herrljunga 1, Vänersborg 1.  
 
Antalet planteringar ansågs ge dels ett statistiskt bra underlag, dels 
möjliggöra att fältinventeringar skulle vara praktiskt genomförbara.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
             

Figur 1. Kommuner inom Västra Götaland och Hallands län. Bilder hämtade på hemsidan för Wikipedia 2015 

 

På utvalda ädellövsplanteringar inventerades återväxten av ädellövsplantor 
och amträdsplantor på utlagda provytor. För båda kategorierna plantor 
räknades såväl de planterade som de självföryngrade plantorna in. 
Utläggningen av provytorna förbereddes innan varje fältbesök. I 
kartunderlag fördelades provytorna ut systematiskt över planteringsytan i 
taxeringslinjer med hjälp av linjal och markerades. Detta för att erhålla 
objektiva skattningar utan systematiska fel. På varje plantering 
eftersträvades minst 10 provytor. Radien för provytorna var 5,64 m vilket 
gav en cirkelyta om 100 m2. Vanligtvis används vid inventering av återväxt 
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provytestorlekar på 10 m2. I detta fall användes större provytor då de 
bedömdes bättre täcka in variationen av antal ädellövsplantor i 
grupplanteringar (Pettersson 2014) (Bilaga 6). 

 
Intervjuer valdes att i första hand genomföras på plats i anslutning till 
ädellövsplanteringarna eller hemma hos markägaren. I andra hand erbjöds 
telefonintervju. Enligt Kylén (2004) ger oss mötet med en person de bästa 
förutsättningarna för att få fram hur den intervjuade tänker och känner. 
Frågorna i intervjun (Bilaga 1) var utformade med en lägre grad av 
strukturering och högre grad av standardisering.  Några frågor konstruerades 
med fasta svarsalternativ och några frågor var öppna med möjlighet till fria 
svar. De öppna frågorna konstruerades för att kunna fånga upp åsikter som 
inte hade kunnat förutses (Patel & Davidson 2011). Genom dessa frågor 
kunde markägarna också mer fritt ge sin syn på målsättningar och skötsel av 
ädellövsplanteringen. Den kvantitativa och kvalitativa datan användes för att 
jämföra och generalisera (Patel & Davidson 2011). Svaren i intervjuerna har 
behandlats konfidentiellt.  

 
 

2.1.1 Rekommenderat plantantal i rådgivningskvitto  
 

Till varje ädellövsplantering fanns ett av Skogsstyrelsen utfärdat 
rådgivningskvitto. I kvittona skiljer sig det rekommenderade antalet 
ädellövsplantor mellan planteringarna från 1 000 till 2 917 plantor per ha. 
För amplantor rekommenderades 0 till 2 000 plantor per ha, eller förväntad 
självföryngring.  

 
 

2.2 Genomförande 
 
2.2.1 Förberedelse inför fältbesök 
 

Inför fältinventeringen och intervjuerna kontaktades samtliga markägare 
med ett brev (Bilaga 2) som postades den 21 november. I brevet 
presenterades examensarbetet samt syftet med studien. Markägarna fick där 
också information om att de kommer att bli kontaktade via telefon följande 
vecka för att boka tid och plats för intervju, samt att dessa intervjuer 
kommer att behandlas konfidentiellt och att Skogsstyrelsen endast kommer 
att få ta del av en sammanställning av intervjuerna i slutrapporten.  

 
Inför rundringningen till markägarna hade en besöksplan för 
fältinventeringarna upprättats för att lättare samordna dessa med 
intervjuerna. Besöksplanen var optimerad för att minska tiden för bilkörning 
så att mer tid kunde nyttjas för fältinventering. Två fältinventeringar 
planerades per dag.   
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Rundringningen till markägarna startade den 26 november. Efter kort 
presentation av författaren och studien tillfrågades markägaren om denne 
ville medverka i en intervju och i så fall om möjligt i samband med 
fältinventeringen av markägarens ädellövsplantering. Var så inte fallet 
erbjöds telefonintervju.  

 
 

2.2.2 Planteringarna 
 

Planteringarna i studien benämns med planteringsnummer. Av de utvalda 
planteringarna fanns 25 i Västra Götaland och 8 i Halland (Tabell 1). Två 
planteringar föll bort från inventeringen. En av dessa hade fel koordinater 
angivna i rådgivningskvittot, markägaren söktes men nåddes inte. På en 
fastighet fanns det flera ädellövshägn och missförstånd uppstod varvid fel 
hägn inventerades. Totalt inventerades 31 planteringar om 67,6 ha.  

 
Av de 31 planteringarna hade 6 planterats under 2009, 17 år 2010 och 8 år 
2011. Av dessa var 25 planteringar på tidigare skogsmark, 5 på tidigare 
betesmark och en på både betes- och skogsmark (Tabell 1). 

 
Storleken på planteringarna varierade mellan 0,3 ha och 10,5 ha (Tabell 1). 
Planteringarnas storlek var i medeltal 2,2 ha och medianen var 1,6 ha. 
Endast 4 planteringar var större än 3 ha. 

 
Planteringarna klassificerades antingen som ekskog (23), bokskog (6) eller 
ek och bokskog (2) (Tabell 1). Ekskog: Huvudträdslaget av de ädla 
trädslagen var ek. I dessa förekom vanligtvis även övriga arter av ädla 
trädslag spridda över objektet efter markägarens tycke.  
Bokskog: Huvudträdslaget av de ädla trädslagen var bok. I dessa förekom 
även andra ädla trädslag spridda över objektet. Ek och bokskog: I dessa 
utgjordes större separerade ytor av antingen ek eller bok. Boken var i dessa 
fall planterad i sluttningar och eken på flackare delar. I dessa förekom även 
andra ädla trädslag spridda över objektet.  
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Tabell 1. Ädellövsplanteringar i Västra Götaland och Halland. Planteringsår, typ 
av ädelskog, tidigare markanvändning, markberett, areal och hägnat. 

Plantering 
nr Planteringsår 

Typ av 
ädelskog

Tidigare 
markanvändning

Markberett 
Ja/Nej 

Areal 
ha 

Hägnat 
ja/nej 

Bortfall 1             

2 2010 
ek och 
bok skogsmark ja 1,6 ja 

3 2010 ek betesmark ja 6,2 ja 
4 2011 ek betesmark ja 1,5 ja 
5 2010 bok skogsmark nej 1,3 ja 
6 2011 ek skogsmark ja 0,5 ja 

7 2010 
ek och 
bok skogsmark ja 1,9 ja 

8 2011 ek betesmark ja 0,8 ja 
9 2010 bok skogsmark ja 1,5 ja 

10 2010 ek betesmark ja 0,9 ja 
Bortfall 11             

12 2009 bok skogsmark ja 1 ja 
13 2010 bok skogmark ja 1 ja 
14 2010 bok skogsmark ja 0,3 ja 
15 2009 ek skogsmark ja 2 ja 
16 2009 ek skogsmark ja 3 ja 
17 2009 ek betesmark ja 3,5 ja 

18 2010 ek 
skogsmark, 
betesmark ja 2,5 ja 

19 2010 ek skogsmark ja 10,5 ja 
20 2010 ek skogsmark ja 1,6 ja 
21 2010 ek skogsmark ja 1,1 ja 
22 2010 ek skogsmark ja 1,2 ja 
23 2011 ek skogsmark ja 1,5 ja 
24 2011 bok skogsmark ja 1,9 nej 
25 2011 ek skogsmark vet ej 1,2 ja 
26 2011 ek skogsmark ja 4 ja 
27 2011 ek skogmark ja 1,2 ja 
28 2010 ek skogmark ja 2 ja 
29 2010 ek skogmark ja 3,7 ja 
30 2009 ek skogmark ja 1,5 ja 
31 2010 ek skogmark ja 2,5 ja 
32 2009 ek skogmark nej 2,2 ja 
33 2010 ek skogmark ja 2 ja 

 
 

Planterade amträdsplantor utgjordes vanligtvis av björk i ekplanteringarna 
och lärk i bokplanteringarna. Amträden utgjordes även av självföryngring, i 
några fall enbart av självföryngring. Vanligast förekommande 
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självföryngrande trädslag var björk och asp. Utöver dessa förekom rönn, 
sälg, hassel och apel. 

 
Samtliga planteringar utom två var markberedda. En plantering saknar 
uppgift om markberedning. Samtliga planteringar var hägnade utom ett. Två 
hägn kunde inte kontrolleras helt. Det ena var betydligt större än 
ädellövsplanteringen och det andra täckte 10,6 ha och hanns inte tidsmässigt 
kontrolleras. För 19 % av hägnen gjordes anmärkningar. Vid tre av hägnen 
satt nätet lägre än det rekommenderade 2 m. Vid två hägn låg nätet helt 
nertryckt. Ett hägn saknade delvis det vita bandet.   

 
 

2.2.3 Fältinventeringen 
 

Fältinventeringen startade den 6 december och var klar den 9 januari. För att 
lokalisera bestånden användes Skogsstyrelens fältdator med GPS där 
planteringarnas mittkoordinater var utmarkerade i kartunderlaget. 
Utrustningen vid fältinventeringen bestod av fältdator, kartunderlaget som 
fanns bifogade i ansökningshandlingarna för LBP-stödet, röjningssnöre, 
miniräknare och kompass.  

 
För samtliga 31 planteringar insamlades data dels på beståndsnivå, dels på 
provytenivå. På beståndsnivå insamlades data om planteringsår, typ av 
ädellövskog, tidigare markanvändning, hägn och om området var markberett 
(Tabell 1). Hägnens höjd och kondition kontrollerades och bedömdes utifrån 
Skogsstyrelsens gällande föreskrifter för ädellövskogshägn. Dessa bedömdes 
med anmärkning då kraven inte ansågs uppfyllas eller utan anmärkning då 
hägnet ansågs följa föreskrifterna.  

 
Avstånden mellan provytorna stegades. Provyteradien mättes med 
röjningssnöret. På provytenivå registrerades för ädellövsplantorna: 
- Antal levande oskadade ädellövsplantor 
- Antal levande skadade ädellövsplantor 
- Skadeorsak 
- Antal döda ädellövsplantor 
 
På provytenivå registrerades också data för amträdsplantorna. Antalet 
plantor räknades och registrerades i följande antalsklasser: <5, 5-10, 11-20, 
21-50, >50. Även antal barrplantor av gran och tall räknades och registreras. 

 
På varje provyta mättes också plantornas höjder. På ett antal utvalda 
ädellövsplantor mättes höjden med en talmeter, övriga i gruppen skattades i 
10 centimetersintervaller. Medelhöjden av ädellövsplantorna beräknades och 
registrerades på det totala antalet levande ädellövsplantor. Medelhöjden av 
amträdsplantor skattades på samtliga amträd. Höjden för amträdsplantorna 
kunde inom en provyta variera mer än 2 m, särskilt om dessa främst bestod 
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av självföryngrade plantor. Överståndare och fröträd räknades inte som 
amträdsplantor.  

 
All insamlad data registrerades direkt i en excel-fil i en fältdator. 

 
Vid inventeringen noterades inte plantkvalitéer, såsom vitalitet eller 
utseende, vare sig på ädellövsplantor eller på amplantorna. Inte heller om 
plantorna var planterade eller självföryngrade. Samma inventeringsmetod 
användes på alla planteringar oberoende av planteringsmodell, 
grupplantering eller plantering i rader.  

 
 

2.2.4 Intervjuerna 
 

Under perioden 5 december 2014 till 9 januari 2015 genomfördes 20 
intervjuer med markägarna till ädellövsplanteringarna. En markägare var 
ägare till tre av planteringarna. Några markägare var fast bosatta på 
fastigheten vid ädellövsplanteringen, andra var bosatta på annat håll. 22 
markägare hade inledningsvis sagt ja till att medverka i intervju. Två av 
dessa gick senare inte att kontakta. 13 intervjuer genomfördes genom en 
personlig träff med markägaren och resterande 7 genomfördes på telefon.  
Vid telefonintervju bestämdes datum och klockslag då författaren skulle 
ringa upp markägaren. Intervjutiden för både besöksintervju och 
telefonintervju varade mellan 20 minuter och 40 minuter. Författaren 
antecknade löpande markägarnas svar under intervjuerna. Underlaget för 
intervjun innehöll 12 frågor, 8 med öppna svarsalternativ och 4 med fasta 
svarsalternativ. Frågorna ställdes i bestämd ordningsföljd (Bilaga 2).  

 
 

2.2.5 Sammanställning och analys 
 

Insamlad data från fältinventeringen sammanställdes i tabeller och diagram. 
För varje plantering jämfördes det totala antalet huvudplantor per ha och det 
totala antalet levande ädellövsplantor med för studien uppsatta krav för 
godkända ädellövsplanteringar.  Huruvida en plantering skulle bedömas som 
lyckad jämfördes det totala antalet levande ädellövsplantor med det för 
planteringen rekommenderade antalet ädellövsplantor i Skogsstyrelsens 
rådgivningskvitto samt utifrån andel provytor med överlevande 
ädellövsplantor.  

 
Intervjuerna sammanställdes dels utifrån den enskilde markägarens svar, 
men även utifrån varje enskild fråga. För frågor med fasta svarsalternativ 
sammanställdes kvantitativa data i svarsfrekvenser. De öppna frågorna 
resulterade i kvalitativa data i textform (Patel & Davidson 2011). 
Textmaterialet från intervjuerna lästes igenom flera gånger. Med olika 
färgpennor markerades i texten gemensamhetsfaktorer. Svaren 
strukturerades för att därigenom se variationer och homogenitet (Patel & 
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Davidson 2011). Svaren presenterades sammanställda med kompletterande 
text och enskilda citat.  

 
Analysen av markägarnas uppfattning och inställning till LBP-stödet 
analyserades utifrån markägarnas svar på följande intervjufrågor: 
- i vilken grad bidrog LBP-stödet till att beståndet blev planterat med 

ädellöv 
- intresse för ädellövskogsbruk idag  
- inställningen till att anlägga fler ädellövsbestånd 
 
Sambandet mellan godkända och lyckade ädellövsplanteringar och det egna 
intresset/engagemanget hos markägaren, analyserades genom markägarens 
svar på följande intervjufrågor: 
- markägarens målsättning med sitt skogsinnehav 
- markägarens målsättning med sitt ädellövsbestånd 
- tidigare erfarenheter av ädellövskogsskötsel 
- vilka åtgärder har utförts efter anläggningen 
- var skötselåtgärderna efter anläggning mer eller mindre än förväntat 

 
Av de planteringar som bedömdes godkända enligt studiens definition hade 
intervjuer genomförts med 15 av ägarna till bestånden. Dessa markägares 
svar på utvalda frågeställningarna ur intervjun analyserades mot det totala 
antalet intervjuade markägare i undersökningen.   

 
Av de planteringar som bedömdes lyckade enligt studiens definition hade 
intervjuer genomförts med 3 markägare. Detta antal markägare ansågs för 
få för att kunna genomföra en sambandsanalys.  
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3 Resultat 
 
3.1 Fältinventering 
 
3.1.1 Antal levande, skadade och döda ädellövsplantor 
 

För de 31 ädellövsplanteringarna varierade antalet levande ädellövsplantor 
mellan 170 per ha till 2 160 per ha (Bilaga 3) (Figur 2). Antalet levande 
ädellövsplantor var för alla planteringar i medeltal 845 per ha och 
medianvärdet var 760 per ha.  På 55 % av planteringarna registrerades inga 
skadade ädellövsplantor. Antalet oskadade levande ädellövsplantor varierade 
från 70 per ha till 1 725 per ha. Två bokplanteringar och fem ekplanteringar 
innehöll mindre än 500 ädellövsplantor.  

 
På planteringar med skadade ädellövsplantor registrerades från 20 plantor 
per ha till 600 per ha. Skadade ädellövsplantor registrerades på samtliga 
planteringar på före detta betesmark. Viltbetning var den vanligaste 
skadeorsaken och förekom på 45 % av planteringarna, vidare förekom 
frostskadade ädellövsplantor på 10 % av planteringarna och svampskadade 
plantor på 6 % (Figur 3).  

 
På 32 % av planteringarna registrerades döda ädellövsplantor (Bilaga 3).  
70 % av dessa innehöll även skadade ädellövsplantor vilka i samtliga fall var 
viltbetade.   

 

 
Figur 2. För varje plantering det totala antalet levande ädellövsplantor, fördelat på antalet skadade och 

oskadade ädellövsplantor. Enhet antal plantor per ha. 
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Figur 3. Skadeorsaker på ädellövsplantorna i procentandelar.  

 

 

3.1.2 0-ytor, amträdsplantor och barrplantor 
 

På 52 % av planteringarna innehöll samtliga provytor ädellöv (Bilaga 4). På 
övriga 48 % varierade andelen 0-ytor (provytor utan ädellöv) från 10 % till 
60 % (Figur 4). Medianen 0-ytor för samtliga planteringar var 10 %. 
0-ytor återfanns på planteringar där det totala antalet ädellövsplantor var  
170 per ha till 1 070 per ha, med ett medelvärde på 556 per ha. Alla utom en 
0-yta återfanns på planteringar där det totala antalet ädellövsplantor var 
mindre än 1 000 per ha.  

 

 
Figur 4 Antal planteringar per andel 0-ytor.   

 



  
 

17 
Monika Vallin 

Antalet amträdsplantor på planteringarna varierade mellan 250 per ha och 4 
200 per ha (Figur 5) (Bilaga 4). Medelvärdet av antal amträd på dessa 
planteringar var 1 868 per ha. 5 av planteringarna hade mindre än 1 000 
amträdsplantor per ha.  

 

 
Figur 5 För varje plantering antal amträdsplantor och det totala antalet levande ädellövsplantor per ha. 

 
 
På 65 % av planteringarna registrerades plantor av gran och tall (Figur 6) 
(Bilaga 4). Andelen provytor med barrplantor varierade från 10 % till  
100 %. I medeltal innehöll dessa planteringar 35 % provytor med barr. Två 
planteringar innehöll barrplantor på samtliga provytor.  

 

 
Figur 6 För varje plantering antal barrplantor per ha. 
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3.1.3 Medelhöjd av ädellövsplantor och amträdsplantor 
 
För planteringarna varierade medelhöjden av levande ädellövplantor mellan 
0,64 och 1,95 m. (Figur 7) (Bilaga 5). I medeltal, för alla planteringar, var 
medelhöjden 1,04 m. Medelhöjden för planteringar etablerade år 2009, 2010 
och 2011 var i medeltal 1,11 m, 1,07 m respektive 0,99 m. På 48 % av 
planteringarna var medelhöjden av ädellövsplantorna 1 m eller högre, dessa 
planteringar förekom under samtliga planteringsår. 
 
Medelhöjden av amträdsplantorna varierade mellan 0,88 m och 3,55. 
Medelhöjden för planteringarna etablerade år 2009, 2010 och 2011 var i 
medeltal 2,92 m, 2,36 m respektive 1,91 m.  

 
Två (6 %) av planteringarna, en ekplantering och en bokplantering 
bedömdes inte ha passerat senaste tidpunkten för hjälpplantering. Dessa 
hade en medelhöjd för både ädellövsplantor och amplantor lägre än en 
meter, höjdskillnaden för respektive var 9 cm och 21 cm.  

 
 

 
Figur 7. För varje plantering medelhöjden i meter av levande ädellövsplantor och amträdsplantor. 

 

 

3.2 Godkända planteringar 
 

Av de 31 inventerade planteringarna bedömdes 71 % (22) vara godkända 
enligt studiens definition. De godkända planteringarna hade samtliga 
passerat sista tidpunkten för hjälpplantering och bestod minst 1 000 
huvudplantor per ha varav minst 500 ädellövsplantor per ha (Figur 8).  

 
De godkända planteringarna utgjordes av 77 % ekplanteringar, 14 % 
bokplanteringar och 9 % ek och bokplanteringar.  
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Av det totala antalet ek-, bok-, och ek- och bokplanteringar godkändes 74 % 
av ekplanteringarna, 50 % av bokplanteringarna och 100 % av ek- och 
bokplanteringarna.  

 
Av de 22 godkända planteringarna hade 3 planterats under år 2009, 12  
år 2010 och 7 år 2011. Av det totala antalet planteringar som etablerats 
under respektive år godkändes 50 % år 2009, 71 % år 2010 och 88 % år 
2011.  
 
Samtliga planteringar som var etablerade på före detta betesmark och betes- 
och skogsmark blev godkända. Av planteringar etablerade på före detta 
skogsmark godkändes 64 %. 

 
De två planteringar som inte markberetts var båda godkända. Samtliga 
godkända planteringar var hägnade. 

 
 

 
Figur 8. Antalet amträdsplantor och ädellövsplantor samt det totala antalet plantor per ha.  

 
 
3.3 Lyckade planteringar 

 
Av de 31 inventerade planteringarna ansågs enligt studiens definition 16 % 
vara godkända och lyckade. Dessa hade en överlevnad hos 
ädellövsplantorna på 80 % eller mer i jämförelse med det angivna antalet i 
rådgivningskvittot (Figur 9) samt ädellövsplantor på 90 % eller fler av 
provytorna (Figur 10).  

 
De lyckade planteringarna utgjordes av 3 ek-, 1 bok-, och 1 ek- och 
bokplantering.  
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Samtliga var markberedda, hägnade och planterade under år 2010. 4 av 
planteringarna var etablerade på före detta skogsmark och 1 på före detta 
betesmark. 

 

 
 
Figur 9 Antalet levande ädellövsplantor per ha i jämförelse med 80 % av det rekommenderade antalet enligt 
Skogstyrelsens rådgivningskvitto.  

 
 

 
 
Figur 10 För varje plantering andel provytor med ädellövsplantor i procent. 
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3.4 Intervjuer 
 

 
3.4.1 Inför anläggningen av ädellövskog/motivationen 
 

Hur idén väcktes att plantera ädellövskog 
På frågan om ”Hur väcktes idén att plantera ädellövskog?” angav 80 % att 
de intill hus ville ha lövträd, som dels kunde bidra till den biologiska 
mångfalden med fåglar och djur, dels skapa en öppnare och vackrare 
omgivning. En vanlig kommentar var att de inte vill ha granskog nära hus. 
Vidare noteras att Skogsstyrelsen haft en betydande roll för att väcka idén 
att plantera ädelöv för flera av markägarna. 40 % angav att de haft kontakt 
och samråd med Skogsstyrelsen, 20 % av markägarna angav att de fått 
information genom tidningen Skogseko.  

 
Markägarnas tidigare erfarenheter av ädellövskogsskötsel 
Gällande tidigare erfarenheter av ädellövskogsskötsel svarade samtliga 
markägare att de inte hade någon särskild erfarenhet. Noterades kunde dock 
att 20 % av markägarna uppgav sig ha lövskog sedan tidigare. 10 % av dessa 
har aktivt gynnat och röjt/gallrat fram lövträd/lövskog respektive bokskog 
och en markägare har tidigare planterat bok. 20 % av markägarna 
förvärvsarbetar eller har förvärvsarbetat med skogsskötsel.  

 
 

3.4.2 Skogsstyrelsen och LBP-stödet 
 

Skogsstyrelsens betydelse före planteringen 
När markägarna fick rangordna vad som varit mest betydande, på vilket sätt 
Skogsstyrelsen bidragit till att beståndet blivit planterat med ädellöv, 
svarade 60 % att ”ekonomiskt stöd” varit det viktigaste, därefter angav 30 % 
”kunskapskälla”, medan 10 % ansåg ”genom inspiration” (Figur 11). 
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Figur 11. Andel i procent på vilket sätt Skogsstyrelsen bidragit till att beståndet blev planterat med ädellöv.  

 

 
LBP-stödets betydelse  
På frågan i vilken grad LBP-stödet bidragit till att beståndet blivit planterat 
med ädellöv, svarade 40 % att det hade mycket stor betydelse, 40 % stor 
betydelse och 20 % svarade att stödet haft liten betydelse. Inte någon tyckte 
att stödet inte alls hade haft någon betydelse (Figur 12). 

 
 

 
 
Figur 12. Andel i procent, i vilken grad LBP-stödet bidragit till att beståndet blev planterat med ädellöv.  
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Kännedom om LBP-stödet 
Att LBP-stödet fanns att söka hade 45 % av markägarna fått kännedom om i 
tidningen Skogseko, 30 % genom personliga kontakter hos Skogsstyrelsen, 
15 % angav genom kurs hos Skogsstyrelsen. 10 % angav att de fått 
information genom bekanta eller skogsbolag. 

 
Första kontakten med Skogsstyrelsen gällande LBP-stödet 
I den första kontakten med Skogsstyrelsen gällande ärendet uppfattade 80 % 
den positivt med benämningar som hjälpsamma, positiva och bra 
bemötande. Några fick information sig tillskickad eller tid för ett besök 
uppbokat. 20 % nämnde att de inte var nöjda eller mindre nöjda med den 
första kontakten och svårt att få tag i rätt person med rätt kunskap var 
främsta anledningen. 

 
Upplevelsen av rådgivningsbesöket 
75 % av markägarna uppfattade rådgivningsbesöket positivt, och beskrev 
Skogsstyrelsen som: ”tillmötesgående”, ”entusiastiskt”, ”rådgivande”. 
 
Övriga beskrev det i kommentarer som:  
”för lite rådgivning, fick stå på mig för att få igenom projektet” 
”fick luska fram information, skogsbolaget fick hjälpa mig” 
”Skogsstyrelsen är snäva i sitt synsätt” 
”hade behövt mer konkret vägledning, t ex när det gällde att anlita 
entreprenörer, när man inte har någon erfarenhet vet man inte vad man ska 
fråga efter”. 
 
Den vidare kontakten med Skogsstyrelsen 
På frågan om hur markägarna önskar att den vidare kontakten med 
Skogsstyrelsen ska se ut, kunde de välja ett eller flera alternativ. Personlig 
rådgivning efterfrågades av 85 %, skogsdagar med tema ädellövskog 
efterfrågades av 70 %, medan 40 % önskade hjälp att skapa kontaktnät med 
andra skogsägare som också anlagt ädellövskog (Figur 13). Ingen gav några 
andra förslag på hur den vidare kontakten med Skogsstyrelen önskas se ut.  
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 Figur 13. Önskad vidare kontakt med Skogsstyrelsen i procent. 

 
 
3.4.3 Mål, intresse och framtid 
 

Markägarnas målsättning med hela sitt skogsinnehav 
I markägarnas målsättning med hela sitt skogsinnehav beskrev 55 % att de 
önskade en bra miljö, ville främja och utöka mångfalden i skogen, gynna 
viltstammarna, öka andelen löv samt då de sett att blandskog klarar sig 
bättre mot stormskador. Att förvalta skog var för 50 % ett fritidsintresse. 
Däri ingick både skogsskötsel och jakt. 40 % av markägarna framhöll även 
det ekonomiska intresset, med uttryck som bra investering, optimera 
produktion, bruka för vinst, förvärvsinkomst, generera pengar samt att den 
ekonomiska bäringen är viktig. 20 % av markägarna nämnde förvaltning till 
kommande generation som målsättning. 

 
Markägarnas målsättning med ädellövsplanteringen 
På frågan om vad markägarna hade för målsättning med sin 
ädellövsplantering kunde de välja ett eller flera av fem alternativ. 90 % 
svarade att de ville öka den biologiska mångfallden och 85 % att de ville ha 
en vacker skog (Figur 14). 40 % ville bredda produktionsutbudet och 30 % 
ville genom sin ädellövsplantering klimatanpassa sitt skogsbruk. En 
marksägare svarade att han gjorde planteringen med omtanke av 
intilliggande samhälle för att skapa en trevligare skog för innevånarna att 
vistas i. En markägare svarade att anlägga ädellövsbeståndet var en del i att 
få landsbyggden att leva vidare genom att ge arbetstillfällen på orten.    
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Figur 14 Markägarnas målsättning med ädellövsplanteringen. 

 
Åtgärder utförda efter anläggning  
Av utförda åtgärder efter anläggning uppgav 80 % att de röjt sly och 
björnbärsris, brunnsröjt runt ädellövsplantorna, trampat och slagit gräs och 
ogräsrensat. Vidare angav 80 % att de kontinuerligt kontrollerar och/eller 
har lagat hägnet. 40 % hade stödplanterat med ädla lövträd eller andra 
lövträd. 20 % uppgav att de stamkvistat ädellövsplantorna. 

 
Förväntad omfattning av skötselåtgärder i ädellövsplanteringen 
Avseende omfattningen av skogsskötselåtgärder efter anläggning ansåg  
55 % av marksägarna att det var som förväntat. Större omfattning än 
förväntat ansåg 30 % och mindre omfattning än förväntat 15 %.   
 
Markägarnas intresse för ädellövskogsbruk idag 
Intresset för ädellövskogsbruk idag beskrevs av 75 % som stort till mycket 
stort. Man benämnde det som kul, en utmaning att få till en bra ekskog, stort 
intresse trots att det varit jobbigt, orolig att det inte lyckas, ökat intresse och 
har anlagt fler hägn. 25 % beskrev intresset för ädellövskogsbruk som 
måttligt. Synpunkter som framkom var att ädellövskogsbruk ingår i deras 
allmänna skogsintresse, kanske inte specifikt ädellöv, utan mer som en del 
av mångfalden. En markägare nämnde att denne egentligen är mer 
intresserad av björk och hybridasp, men blir ädellövsplanteringen bra ökar 
nog intresset. En annan markägare har anlagt med omtanke för människorna 
i intilliggande bebyggelse, men att marken egentligen inte passar för 
ädellöv.  
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Inställning till att anlägga fler ädellövsbestånd 
Att anlägga fler ädellövsplanteringar var 55 % markägare positiva till. Några 
av deras kommentarer var: ”absolut, mycket troligt”, ”positiv, vill utöka 
befintligt hägn när intilliggande avverkning blir aktuell”, ”ja, för att få bort 
granen”, ”vill klimatanpassa skogen för att den bättre ska kunna stå emot 
stormar”. 

 
25 % av markägarna var positiva, dock med reservation. Några 
kommentarer bland dem var: ”inte omöjligt, men om lämpligt område 
kommer upp så…”, ”gärna, men ork och kraft hänger inte med”, ”ja, om 
stöd finns”. 

 
20 % av markägarna var negativa till att anlägga fler ädellövsplanteringar. 
Tre kommentarer löd: ”nej inte aktuellt, varit för mycket jobb”, ”har inget 
lämpligt område”, ”har två, detta får räcka för tillfället”. 

 
 
3.4.4 Övrigt att tillägga från markägarna  
 

Citat från intervjun under rubriken - övrigt att tillägga:  
”Jag tyckte att Skogsstyrelsen vid slutbesiktningen påpekade allt som fel, 
hade önskat någon positiv kommentar från dem. Krångligt att få ut pengar.” 
”Stödet för ädellövsplanteringen har varit avgörande och uppskattat. 
Stängslingen är dyr därför behövs bidrag. Upphör stödet kommer inga nya 
planteringar.” 
”Skogsstyrelsen har många nybörjare vilket innebär att kunskap och 
erfarenhet saknas. Skogsstyrelsen är också lite för byråkratisk.” 
”Jag vill ha betalt för eget arbete vid anläggning av ädellövsplanteringen. 
Skogsstyrelsen skickade ut påminnelse om röjning, men jag hade redan röjt. 
Finns det någon uppföljning av utfört arbete?” 
”Det känns bra att ha genomfört projektet. Många är intresserade när man 
berättar om planteringen. Skogsbruksplanen har ökat intresset och insikten, 
jag tänker vidare och djupare på helheten i min skog.” 
”Jag har dålig förståelse för många skogsägare, de tänker bara ekonomiskt. 
Det finns idag för lite mångfald och mat till de vilda djuren i skogen.” 
”Omorganisationen av Skogsstyrelsen mot mer centralisering har lett till att 
man mist den personliga kontakten. Jag saknar den tidigare naturliga 
dialogen.”  
”Jag upplevde LBP-stödet som en morot.” 
”Jag skulle vilja ha ett nätverk med personer som provat och lyckats, för att 
inspirera varandra och andra skogsägare med kunskap om hur man ska gå 
till väga, från plantering av plantan till skötsel. Idag finns bara fördjupad 
kunskap om gran. Hur ska vi i våra skogar hantera klimatförändringarna?” 
”Bra att ha personlig kontakt med SKS.” 
”Har i processen saknat handfasta tipps, typ val av entreprenörer, hur man 
går till väga rent praktiskt med konkreta råd när man ska etablerat ett 
ädellövsbestånd. Exempelvis vilken markberedningsmetod som är lämplig 
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på området. Temadagar på Skogstyrelsen är ofta på vardagar, det passar inte 
när man arbetar. Jag önskar mer rådgivning om ekskogsskötsel.” 

   
 
3.5 Markägarnas uppfattning och inställning till LBP-stödet 
 
3.5.1 Analys av markägarnas svar på utvalda frågeställningar  
 

På frågan i vilken grad LBP-stödet bidragit till att beståndet blivit planterat 
med ädellöv, svarade 80 % att det hade mycket stor eller stor betydelse. Inte 
någon tyckte att stödet varit helt utan betydelse. Intresset för 
ädellövskogsbruk idag beskrevs av 75 % som stort till mycket stort och 25 
% beskrev det som måttligt. Att anlägga fler ädellövsplanteringar var 80 % 
markägare positiva till varav 47 % med vissa reservationer. 20 % av 
markägarna var negativa till att anlägga fler ädellövsplanteringar.  

 
 
3.6 Samband mellan godkända och lyckade ädellövsplanteringar och det 
egna intresset/engagemanget hos markägaren 
 
3.6.1 Samband mellan godkända planteringar och markägares svar 
 

Jämfört med det totala antalet markägare beskrev18 % (73 %) fler av 
markägarna med godkända föryngringar att de i sin målsättning med 
skogsinnehavet ville främja en bra miljö och 13 % fler (53 %) framhöll det 
ekonomiska intresset. 17 % (33 %) färre beskrev det som sitt fritidsintresse 
och 7 % (13 %) färre angav förvaltning till kommande generation som 
målsättning (Tabell 2).  

 
Jämfört med det totala antalet markägare angav 3 % (93 %) fler av 
markägarna med godkända föryngringar att målsättningen med 
ädellövsbeståndet var att öka den biologiska mångfalden, 2 %  
(87 %) fler angav vacker skog och 7 % fler (47 %) att bredda 
produktionsutbudet. 3 % (27 %) färre hade klimatanpassning som 
målsättning (Tabell 2). 

 
Samtliga markägare svarade att de inte hade någon särskild erfarenhet av 
ädellövskogsskötsel. 10 % (20 %) fler av markägarna till de godkända 
planteringarna har innan aktivt gynnat lövträd/lövskog medan 7 % (13 %) 
färre uppgav sig ha lövskog sedan tidigare samt att 7 % (13 %) färre 
förvärvsarbetar eller har förvärvsarbetat med skogsskötsel (Tabell 2).  

 
Av åtgärder vid ädellövsplanteringen utförda efter anläggningen ses ingen 
skillnad i markägarnas svar. 80 % uppger att de utfört någon form av röjning 
eller gräsbekämpning, 80 % uppger sig utfört skötsel och tillsyn av hägn, 40 
% har stödplanterat och 40 % har stamkvistat ädellövsplantor (Tabell 2). 
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Av den förväntade omfattningen av skötselåtgärder i ädellövsplanteringen 
ansåg 5 % (60 %) fler markägare det vara som förväntat. 3 % (27 %) färre 
ansåg att det var mer och 2 % (13 %) färre ansåg det mindre än de förväntat 
(Tabell 2). 
 

Tabell 2. Sambandsanalys mellan godkända planteringar och markägares svar. 
Intervjufrågor, svarsalternativ, andelar av det totala antalet markägare och andelar av 
markägare med godkända planteringar. 

 

Intervjufrågor Svarsalternativ Andel av det 
totala antalet 
markägare (%) 

Andel markägare med 
godkända planteringar 
(%) 

Vad har du för 
målsättning med ditt 
skogsinnehav? 

Främja en bra miljö 55  73  
Ekonomiskt intresse 40  53  
Fritidsintresse 50  33  
Förvaltning till 
kommande generation

20  13  

Vad har du för 
målsättning med ditt 
ädellövsbestånd? 

Öka den biologiska 
mångfalden 

90  93  

Vacker skog 85  87  
Bredda 
produktionsutbudet 

40  47  

Klimatanpassning 30  27  
Kan du beskriva dina 
tidigare erfarenheter 
av 
ädellövskogsskötsel? 

Aktivt gynnat 
lövskog 

10  20  

Innehav av lövskog 20  13  
Erfarenhet av 
förvärvsarbete av 
skogsskötsel 

20  13  

Vilka åtgärder har 
utförts efter 
anläggningen? 

Röjning el. 
gräsbekämpning 

80  80  
 

Skötsel, tillsyn av 
hägn 

80  80  

Stödplanterat 40  40  
Stamkvistat 40  40  

Vad var den 
förväntade 
omfattningen av 
skötselåtgärderna? 

Som förväntad 
omfattning av 
skötselåtgärder 

55  60  

Mer än förväntad 
omfattning av 
skötselåtgärder 

30  27  

Mindre än förväntad 
omfattning av 
skötselåtgärder 

15  13  

 
 



  
 

29 
Monika Vallin 

3.6.2 Samband mellan lyckade planteringar och markägares svar 
 

Av de tre markägare som bedömdes ha lyckade föryngringar angav 2 sig ha  
som målsättning med sitt skogsinnehav att främja en bra miljö, en framhöll 
sitt ekonomiska intresse och en sitt fritidsintresse som målsättning med sitt 
skogsinnehav. 

 
Samtliga markägares målsättning med sitt ädellövsbestånd var att öka den 
biologiska mångfalden. Vidare angav 2 också vacker skog, 2 bredda 
produktionsutbudet och 1 klimatanpassning som målsättning.  

 
En av markägarna hade tidigare planterat bok, i övrigt ansåg sig ingen ha 
någon egentlig erfarenhet av ädellövskogsskötsel. 

  
Samtliga markägare uppgav att de efter anläggning röjt och vid behov 
genomfört underhåll av hägnet. En markägare uppgav sig även ha 
stödplanterat. 

 
2 av markägarna uppfattade omfattningen av skötselåtgärderna i 
ädellövsplanteringen som förväntat. En ansåg det vara mer än förväntat. 
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4 Diskussion 
 
 
4.1 Metoddiskussion 
 
4.1.1 Fältinventering 
  

I studien omfattades enbart överlevnaden av ädellövsplantor samt skador 
som kan påverka överlevnaden. Amträdsplantor beskrivs endast till antal.  
Resultatet av överlevnaden kan påverkas av föryngringsmetod, 
markstruktur, plantkvalitéer eller planteringsmodell vilket studien inte har 
tagit hänsyn till.  

 

Studien omfattade 67,6 ha av de totalt 364 ha som har utbetalats stöd för 
plantering fram till 2015-05-31 i Västra Götalands och Hallands län. Detta 
innebär att endast ca 19 % blivit inventerat i dessa 2 län och att fler studier 
behövs för att få en helhetsbild av återväxten på de planteringar som blivit 
anlagda under programperioden. 

 
Huruvida en plantering skulle benämnas som lyckad eller inte jämfördes det 
totala antalet levande ädellövsplantor med det för planteringen 
rekommenderade antalet ädellövsplantor enligt Skogsstyrelsens 
rådgivningskvitton till markägarna samt andelen provytor med överlevande 
ädellövsplantor.  I Skogsstyrelsens rådgivningskvitton skiljer sig det 
rekommenderade antalet ädellövsplantor för en plantering från 1 000 till 
2 917 plantor per ha. För amplantor rekommenderades 0 till 2 000 plantor 
per ha, eller förväntad självföryngring. Variationen i rekommenderat 
plantantal per ha kan påverka hur många plantor som faktiskt återfinns vid 
en inventering. 

 
Samtliga ägare till ekplanteringar i studien hade fått rådet i 
rådgivningskvittot att använda grupplanteringsmetoden. I dag finns ingen 
inventeringsmetodik utvecklad för hur en grupplantering skall återväxt-
taxeras. Pettersson (2014) framhåller att inventering med stora provytor 
lämpar sig bättre vid grupplanteringar med jämt förband av grupper, då stora 
provytor bättre kommer att täcka variationen av antalet träd inom ytan. Valet 
av antal provytor som skulle inventeras per plantering diskuterades fram 
med Olofsson (2014) men kan inte hänföras till någon vedertagen metod 
som statistiskt säkerhetsställer resultatet. Användningen av röjningssnöret 
vid återväxt-taxeringar är inte heller någon allmänt vedertagen metod, dock 
är det ett vanligt sätt att bestämma antalet stammar per ha för skog som 
befinner sig i plant- och ungskogsfasen (Jakobsson 2006).    

 
I huvudsak består planteringarna av ek- och bokplantor vilka skiljer sig i 
skuggtålighet (Rytter 1998) och krav på ståndort (Löf m.fl. 2009). Där av 
infinner sig sista tidpunkt för hjälpplantering vid olika tidpunkter för de båda 
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arterna. En ek- och en bokplantering i studien utmärkte sig genom att 
medelhöjden av både ädellövsplantor och amplantor var lägre än en meter 
samt att totala plantantalet låg kring 1 000 plantor per ha. Dessa bedömdes 
vara i stadiet innan sista tidpunkt för hjälpplantering. Problemet med sen 
hjälpplantering torde vara konkurrensen från övrig markvegetation. En av 
planteringarna saknade också viltstängsel. Orsaken var att Skogsstyrelsen 
gjort bedömningen ”att stängsling icke är nödvändig vid plantering av bok”. 
En förhållandevis sen hjälpplantering med ädellövsplantor kan i dessa fall 
tyckas vara svår att lyckas med.  

 
Ek och bok äger olika förutsättningar vid föryngring (Löf m.fl. 2009) men 
har i studien bedömts utifrån samma kriterier. Bok har oftast en lägre 
plantöverlevnad än ek (Löf 2015, Festin 2013). I studien förekom det 
planteringar som innehöll båda trädslagen. Antingen på separerade ytor, som 
rader utmed vägkanter eller solitärer. I studien kom alla de ädla 
lövträdslagen att benämnas som ädellövsplantor och bedömas lika. Möjligen 
borde bedömningen av minsta godkända plantantal i studien varit olika för 
ek och bok.    

 
Skogsvårdslagen innehåller inga föreskrifter med avseende på plantantal vid 
nyetablering av ädellövskog, vilket försvårar bedömningen av vad som är 
godkänt enligt lagen. I denna studie drogs lagmässiga paralleller till 
föreskrifter gällande björk. En för studien godkänd plantering sattes till en 
miniminivå på 500 ädellövsplantor efter sista tidpunkt för hjälpplantering. 
Anledningen till denna miniminivå var att syftet med stödet var att öka den 
biologiska mångfalden. Stammar av lägre produktionskvalité behöver då 
inte gallras bort. Antalet ställs i relation till att ett slutbestånd för bok består 
av ca 150 - 200 stammar per ha och för ek ca 45-75 stammar per ha 
(Almgren m.fl. 2003).  
 
 

4.1.2 Intervjuerna 
 

I studien intervjuades 65 % av markägarna till planteringarna. En 
svarsfrekvens på 65 % kan uppfattas som godkänt för tillförlitligheten, men 
svar av 80 % brukar i de flesta undersökningar anses representera 
populationen (Kylèn 2004).  

 
 

4.1.3 Analyser 
 

I sambandsanalysen jämfördes det biologiska resultat av studiens definition 
av godkända och lyckade planteringar med markägarnas svar på utvalda 
frågeställningar. Studiens begränsade antal frågor kan ha påverkat resultatet. 
För en mer fördjupad studie i sambanden mellan markägarnas svar och 
biologiskt resultat hade frågeställningen kunnat breddas ytterligare. 
Intressanta faktorer som i fallet kan påverka resultatet är t.ex. avståndet 
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mellan markägarens bostad och fastigheten samt planteringens kvalitet, 
antalet ägare på fastigheten, fastighetens totalareal samt avsatt andel ädellöv, 
vikten av ekonomisk bäring och tiden man är beredd att lägga på 
planteringen mm. 
 
Av de 31 inventerade planteringarna ansågs endast 5 vara lyckade enligt 
studiens definition.  Av dessa 5 planteringar fanns intervjuer med endast 3 
av 5 markägare. Det låga antalet intervjuer gjorde det svårt att analysera om 
eller hur det fanns några samband mellan lyckade planteringar och 
markägarnas svar, varför resultatet redovisades utan någon sambandsanalys. 
 

 

4.2 Det biologiska resultatet 
  

För de 31 ädellövsplanteringarna varierade antalet levande ädellövsplantor 
mellan 170 per ha till 2 160 per ha. Flera av planteringarna uppvisade en 
mycket låg överlevnad. Tidigare försök och utvärderingar av planteringar 
visar ofta på denna variation (Welander m.fl. 2006, Hazell 2005, Wallstedt 
2013).  

 
På 45 % av planteringarna registrerades skadade ädellövsplantor. Vid 86 % 
av dessa noterades viltbetade plantor. Betning av klövvilt är ett av de största 
hoten mot ädellövsplanteringar (Welander m.fl. 2006).  Vid två planteringar 
där hägnet delvis låg ner återfanns högst andel viltbetade ädellövsplantor. 
Den skadade andelen ädellövsplantor var här 90 % respektive 82 %. 80 % av 
markägarna framhöll problematiken med viltbetning och vikten av att 
kontinuerligt se till hägnets funktionsduglighet. En regelbunden tillsyn är 
avgörande för dess skyddsfunktion (Brunet m.fl. 2011). Trotts att eken kan 
utsättas för ett hårt betestryck är de robusta och kan överleva (Kullberg & 
Welander 2003). 6 % av bokplanteringarna hade utsatts för omfattande 
sorkskador enligt dess markägare. Bokplantor är särskilt känsliga för 
sorkgnag (Welander m.fl. 2006). Då sorken kapar bokplantan nära marken 
leder detta till att plantan dör. Att vid inventering flera år efter en skada 
avgöra orsaken till densamma är nästan omöjligt.   

 
Vid 14 % av planteringarna med skadade ädellövsplantor noterades 
svampangrepp. Vid den ena registrerades 39 % som angripna. Markägaren 
uppgav att det efter konsultation med SLU kunde konstateras vara angrepp 
av Fusicoccum quercus även kallad ekbarkbrand. Svampen orsakar nekroser 
i barken och om nekroseren når runt hela stammen dör plantan (Hartmann 
m.fl. 1989). Vid den andra planteringen noterades endast en planta med 
svampangrepp. I detta fall var det sannolikt Necteria. Denna svamp syns ofta 
på död ved eller på träd som av andra orsaker är försvagade (Boberg 2015).  

 
För de ädellövsplantor som i studien noterades ha drabbats av frostskador är 
det dock inte uteslutet att andra faktorer med liknande symtom kan ligga 
bakom (Skogsstyrelsen 2015).  
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4.3 Markägarnas svar 

 
I markägarnas mål med ädellövsbestånden var det utmärkande att de allra 
flesta ville öka den biologiska mångfalden och skapa en vacker skog. Likaså 
nämndes ofta att de ville ha lövskog nära bebyggelse. I en majoritet av 
markägarnas målsättningar med sitt totala skogsinnehav fanns en tydlig 
önskan om att främja en bra miljö och utöka mångfalden i skogen. Vidare 
ansåg hälften att förvaltning av skogen var ett fritidsintresse. Markägarnas 
positiva upplevelse av lövskog stämmer överens med en studie gjord av 
Norman m.fl.  (2010) där ett samband ses mellan välbefinnande och 
minskad stress vid vistelse i lövskog. Den biologiska mångfalden är också 
den enskilt viktigaste naturvårdsaspekten varför skogsägare kan tänka sig att 
avstå från ekonomisk ersättning vid naturvårdande åtgärder enligt Svanstedt 
(2012). 

   
På frågan i vilken grad LBP-stödet bidragit till att beståndet blivit planterat 
med ädellöv, svarade 80 % att det hade stor eller mycket stor betydelse. Inte 
någon tyckte att stödet varit helt betydelselöst. Studien visade att LBP-stödet 
var en förutsättning för genomförandet av ädellövsplanteringen hos de flesta 
och att det kunde förverkliga markägares målsättningar om ökad biologisk 
mångfald och vacker skog. Tre av fyra beskrev sitt intresse för 
ädellövskogsbruk nu som stort och ingen att de var helt ointresserade. 
Majoriteten av markägarna var positiva till att anlägga fler ädellövsbestånd, 
några dock med viss reservation.  Detta sammantaget skulle kunna tyda på 
positiva erfarenheter av LBP-stödet. 

 
Av markägare med godkännda planteringar hade fler som vanligaste 
målsättning med hela sitt skogsinnehav att främja en bra miljö och öka den 
biologiska mångfalden än övriga. Jämfört med det totala antalet markägare 
noterades även att fler med godkända föryngringar också ville bredda sitt 
produktionsutbud. Intresset för närmiljö och produktionsbredd verkar här 
vara större än hos de med mindre lyckade ädellövsföryngringar.  
 
Omfattningen skötselåtgärder var som förväntat ansåg 5 % fler av de 
markägare vars planteringar i studien bedömts som godkända. Detta skulle 
kunna tyda på ett visst mått av högre intresse för vad som komma skulle 
och/eller att man läst på i ämnet vilket i sin tur medfört ett bättre biologiskt 
resultat. Dock är skillnaden så liten att denna analys blir osäker. Ingen 
skillnad finns i de åtgärder som utförts efter anläggningen av 
ädellövsplanteringen, enligt markägarnas svar. Intresset och engagemanget 
verkar på denna punkt varit någorlunda lika mellan grupperna trots att det 
biologiska resultatet varierat. Samtliga markägare angav att de inte hade 
några tidigare erfarenheter av ädellövskogsskötsel, men fler av de markägare 
vars planteringar bedömts godkända angav sig tidigare aktivt ha gynnat 
lövträd/lövskog. Detta skulle kunna tyda på att ett visst mått av erfarenhet 
kan spela in för att uppnå godkänt resultat. Ett annat intressant resultat som 
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studien visade var att majoriteten av markägarna med godkända planteringar 
uppgav sig ha ett ekonomiskt intresse med sitt skogsinnehav och även med 
planteringarna avsåg att bredda sitt produktionsutbud. Om det bättre 
resultatet i dessa fall kan hänföras till större krav på att lyckas, högre 
erfarenhet av skogsskötsel etc., visar inte studien.  

 
 

4.4 LBP-stödets målsättning 
 

Målet med LBP-stödet var att ökad den biologiska mångfalden. Den 31 maj 
2015 har det sammanlagt utbetalts stöd för 3 700 ha varav målet om 4 100 
ha ny ädellövskog inte har uppnåtts (Frisk 2015). Stödet har i dagsläget inte 
nått det totala antalet ha skogsmark som var målsättningen.  

  
Att det ekonomiska stödet bidrog till ädellövsplanteringar visar studien då 
80 % av markägarna svarade att stödet haft stor eller mycket stor betydelse 
för att beståndet blev planterat med ädellöv. Tidigare studier har undersökt 
huruvida markägare är villiga att avsätta skogsmark för naturvårdsändamål. 
Dessa har då visat att andelen villiga markägare ökar om de blir erbjuden 
full ekonomisk ersättning (Göthesson, 2008. Svanstedt, 2012).  

 
I en studie av Götmark m. fl.  (2005) såg man att lövträd genom naturlig 
föryngring har god potential i framtiden att skapa blandbestånd i våra 
barrträdsdominerade skogar. Björk, ek, rönn och sälg stod för 70-85 % av 
lövträden i barrträdsdominerande skogstyper. Bok, avenbok, ask, och alm 
begränsades till ädellövskog. I den barrträdsdominerade skogen föryngrade 
sig björk, rönn och ek mest framgångsrikt. Studien framhöll dock att det 
inledningsvis bör göras förändringar i sättet att röja för att gynna lövträden. 
 

 
4.5 Slutsats 

 
Av 31 inventerade ädellövsplanteringarna ansågs enligt studiens definition 
71 % vara godkända. Av alla planteringarna bedömdes 16 % godkända och 
lyckade. Få planteringar i studien blev lyckade och inte heller alla godkända.   

 
Studien visade att markägarnas uppfattning och inställning till LBP-stödet 
var mycket positivt. Utan stödet hade de flesta ädellövsplanteringarna inte 
blivit förverkligade. Majoriteten av markägarna beskrev sitt intresse för 
ädellövskog som stort och var positivt inställda till att anlägga fler 
ädellövsbestånd.  

 
80 % av markägarna angav att de intill hus ville ha lövträd, d v s innan 
kännedom om att LBP-stödet fanns att söka hade de haft ett intresse för 
ädellövskog på sina marker. Skogsstyrelsen bidrog främst genom det 
ekonomiska stödet till ökat intresse och förverkligande av en redan befintlig 
idé. 
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Mellan det biologiska resultatet och det egna intresset och engagemanget 
enligt markägarnas svar sågs inga tydliga kopplingar. Men enligt studien 
framkom att fler av markägarna vars föryngringar var godkända hade som 
målsättning med skogsinnehavet att främja en bra miljö, hade tidigare ha 
aktivt gynnat lövträd/lövskog, tyckte att omfattningen av skötselåtgärder var 
som förväntat, avsåg med planteringen bredda sitt produktionsutbud och 
hade ett ekonomiskt interesse med sitt skogsinnehav. Dock sågs ingen 
skillnad i de åtgärder som utförts efter anläggnigen. 

 
Övriga personliga iakttagelser och rekommendationer: 
Inventeringsmetod bör vidareutvecklas och fastställas för att uppnå ett 
statistiskt säkerhetsställt resultat vid återväxttaxering av grupplanteringar. 

 
I Skogsstyrelsens föreskrifter anges inte lägsta antal huvudplantor som ska 
finnas per hektar vid senaste tidpunkt för hjälpplantering vid 
ädellövsföryngringar. Miniminivåer gällande detta bör tas fram för att i 
framtiden trygga återväxten av ädellövskog.   

 
Man kan också konstatera att arealmålet om 4 100 ha inte nåtts under de år 
LBP-stödet ” ökad areal ädellövskog” funnits. Huruvida uppfyllelsegraden 
är rimlig kan vara svårt att avgöra. En slutsats skulle dock kunna vara att det 
troligen finns behov av att utvärdera och upptäcka metoder för att nå ut med 
eventuellt framtida stöd effektivare om syftet är att öka arealen ädellöv i 
landet. Ett förslag till sådan åtgärd skulle kunna vara att återanknyta till 
markägare med redan befintliga planteringar då studien visat att 80 % av 
dem var positiva till att anlägga ädellöv på nytt.   

 
Under studien framkom att markägare med godkända planteringar i högre 
grad hade ett ekonomiskt intresse med sitt skogsinnehav och avsåg med 
ädellövsbeståndet även att bredda sitt produktionsutbud. Vår skogsvårdslag 
är idag utformad med två jämnställda mål – miljömålet och 
produktionsmålet. Ett intensivt arbete pågår om hur vi ska kunna uppfylla 
miljömålet på vår produktiva skogsmark. Ett sätt att nå detta skulle kunna 
vara att försöka locka markägare vars målsättning med skogsinnehavet är 
ekonomisk bäring till att anlägga mer ädellövskog genom att belysa dess 
värden från fler infallsvinklar än vad som kanske är fallet i dag, då man 
tenderar att lyfta fram dem med tonvikt på bevarande och naturvård i form 
av orördhet. På så vis skulle man kanske kunna kombinera produktion med 
höga naturvärden och öka andelen ädellöv på ett sätt där det ena inte 
utesluter det andra. 

 
Majoriteten av markägarna angav att de ville ha lövskog kring bebyggelse. 
En fråga man skulle kunna ställa sig är om större areal kan fångas upp kring 
bebyggda områden utan att låsa sig till ädellövsdominerade planteringar och 
på så vis utveckla denna potential till ökande av naturvärden och biologisk 
mångfald. 
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6 Bilagor 
 
 Bilaga 1: Intervjufrågorna 
 Bilaga 2: Brev till markägare 

Bilaga 3: Antal levande, skadade och döda ädellövsplantor 
 Bilaga 4: 0-ytor, amträdsplantor och barrplantor 
 Bilaga 5: Medelhöjd av ädellövsplantorna och amträdsplantorna 
 Bilaga 6: Provytestorlek  
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Bilaga 1. Intervjufrågorna 
 
 

Ädellövskog och LBP-stödet 
 
1. 
Vad har du för målsättning med ditt skogsinnehav?  
 
2. 
Hur väcktes idén att plantera ädellövskog? 
 
3. 
Kan du beskriva dina tidigare erfarenheter av ädellövskogsskötsel? 
 
4. 
Hur fick du kännedom om att LBP-stödet fanns att söka? 
 
5. 
Beskriv din första kontakt med Skogstyrelsen, gällande LBP-stödet, och hur 
uppfattade du det? 
 
6. 
Beskriv hur du uppfattade rådgivningsbesöket?  
 
7. 
Rangordna 1-3, där 1 har varit mest betydande.  
På vilket sätt har Skogsstyrelsen bidragit till att beståndet blev planterat med 
ädellöv?  
 

o Genom inspiration 
o Kunskapskälla  
o Ekonomiskt stöd 

 
8.  
Välj ett eller fler alternativ. 
Vad har du för målsättning med ditt ädellövsbestånd? 
 

o Vacker skog 
o Klimatanpassning  
o Öka den biologiska mångfalden 
o Bredda ditt produktionsutbud på fastigheten 
o Annat……………. 
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9. 
a. Vilka åtgärder har utförts efter anläggningen? 

 
b. Är det mer eller mindre än förväntat? 

 
c. Vilka åtgärder kan bli/är aktuella? 

 
10. 

a. Beskriv ditt intresse för ädellövskogsbruk idag. 
 

b. Vad är din inställning till att anlägga fler ädellövsbestånd. 
 
11. 
Kryssa för ett alternativ. 
Hur önska du att din vidare kontakt med skogsstyrelsen ser ut i allmänhet?  

 
o Personlig rådgivning 
o Skogsdagar i temat ädellövskogsskötsel 
o Hjälp att skapa kontaktnät med andra skogsägare som också anlagt 

ädellövskog 
o Annat 

 
 
Övrigt att tillägga 
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Bilaga 2: Brev till markägare 
 

Hej 
 
Jag heter Monica Vallin och studerar Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet. 
Jag skriver detta brev till er för att ni med stöd från landsbygdsprogrammet (LBP) anlagt 
ädellövsbestånd. Min önskan är att ni kan medverka i en intervju inom ramen för mitt 
kandidatarbete. 
 
Syftet med mitt arbete är att genom intervjuer utvärdera i vilken mån det statliga stödet 
har motiverat skogsägare att anlägga ädellövskog samt att genom fältinventering följa 
upp resultatet av återväxten.  
 
Syftet med LBP, som finansieras av EU, är att främja en ekonomisk, ekologisk och 
social utveckling av landsbygden. Under perioden 2007-2013 ansvarade Skogsstyrelsen 
för tre av LBP:s stödformer med fokus på skogen: Kompetensutveckling, Öka arealen 
ädellövskog och Bevara och utveckla skogens mångfald.  
 
Någon dag mellan den 27 november och 6 december kommer jag att ringa upp er för att 
boka tid och plats för en intervju. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter. 
 
Inkomna svar kommer att sammanställas i en rapport. Alla svar kommer att behandlas 
konfidentiellt. Skogsstyrelsen kommer endast att ta del av slutrapporten.  
 
Dina åsikter som skogsägare är mycket värdefulla för att kunna följa upp 
Skogsstyrelsens arbete, dels för att pålysa eventuella brister, men även för att kunna 
bygga vidare på det som uppfattats positivt. 
 
 
Har du frågor kring undersökningen kan ni kontakta mig på mobilnummer  
0730-77 60 81 eller via mail-adressen monica_vallin@telia.com  
 
 
Vänliga Hälsningar Monica Vallin 
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Bilaga 3: Antal levande, skadade och döda ädellövsplantor 
 
För varje objekt antal plantor per ha. 
 
Objekt 
nr 

Antal oskadade 
ädellövsplantor/ha 

Antal skadade 
ädellövsplantor/ha

Totalt antal 
levande 
ädellövsplantor 

Döda 
plantor/ha 

1 1040 70 1110  
2 690 400 1090 20 
3 680 40 720 20 
4 1010  1010  
5 1240  1240  
6 1570  1570  
7 790 20 810 10 
8 865  865  
9 1810 350 2160 20 
10 310  310  
11 170  170 10 
12 1725  1725  
13 630  630   
14 460 32 492   
15 70 600 670 10 
16 770 300 1070 10 
17 395  395   
18 260  260 30 
19 920 110 1030 20 
20 760  760   
21 680  680   
22 480  480   
23 760  760   
24 500 320 820   
25 1030  1030   
26 110 90 200   
27 530 90 620   
28 300 140 440   
29 1110 560 1670 70 
30 790  790   
31 610  610   
 
 
 
 
 
 
 



  
 

44 
Monika Vallin 

Bilaga 4: 0-ytor, amträdsplantor och barrplantor 
 
För varje objekt andel 0-ytor och andel ytor med barr i % samt antal 
amträd i medeltal per ha 
 
Objekt nr Andel 0-ytor i 

% 
Antal amträd i medeltal 
/ha 

Andel ytor med barr 
(gran, tall) % 

1  3474 40
2  2055
3 10 1500
4  1425 100
5  3800
6  3125 20
7 20 1100 10
8  2788 30
9  1600

10 10 1250 10
11 30 1975
12  2188 25
13 20 1570 60
14  4200 30
15 19 1406
16 10 1083
17 10 3237 10
18 40 950 100
19  775
20  250 20
21  1830
22 10 660 40
23 10 1200 10
24 31 2119 54
25  1000 30
26 60 3125 60
27 20 2300 30
28 20 1775 10
29  1400 20
30  4200
31 5 1181
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Bilaga 5: Medelhöjd av ädellövsplantorna och amträdsplantorna 
 
För varje objekt medelhöjden i meter för ädellövsplantor och amplantor. 
 

Medelhöjd i meter 
Objekt nr Ädellövsplantor.  Amplantor. 

1 1,28 1,95
2 0,72 1,65
3 0,83 1,9
4 1,1 1,95
5 1,27 3,55
6 1,14 2,8
7 0,72 1,5
8 1,22 2,27
9 1,11 1,75

10 0,97 2,5
11 0,91 3,05
12 1,13 3,38
13 0,92 2,44
14 1,11 3,2
15 0,95 3,31
16 0,95 3,4
17 1,72 3,33
18 0,83 2,2
19 1,12 2,5
20 0,73 0,8
21 1 2,25
22 0,64 0,85
23 0,97 1,53
24 0,87 1,86
25 1,12 1,9
26 0,8 2,03
27 1,1 2,45
28 0,79 2,47
29 1,16 2
30 1,95 3,6
31 1,17 2,56
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