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Sammanfattning 
 
Stormen Gudrun fällde uppskattningsvis cirka 75 miljoner m³sk medan Hilde fällde ca 3,5 
miljoner m³sk. I Götaland och södra Svealand var gran det mest drabbade trädslaget medan 
stormen Hilde, i Storumans kommun, fällde i högsta grad tall. Trots att gran är det vanligaste 
trädslaget i båda områdena. Syftet medan med denna undersökning är således att undersöka 
vilka faktorer som lett fram till detta. En litteraturstudie för att få fram data om stormen 
Gudrun har utförts. En direkt (fältobservationer) och indirekt metod (intervjuer) har använts 
för att få fram data rörande stormen Hilde. I fältobservationerna besöktes tio objekt, här 
undersöktes; trädslag, typ av bestånd, höjd över havet och vindexponering. Intervjuer utfördes 
med åtta markägare där de fick lämna upplysningar kring sin syn på hur de drabbades av 
stormen Hilde och vilka faktorer som haft inverkan på stormskador. Stormskadorna från 
Gudrun visade på att alla undersökta faktorer hade en effekt på omfattningen. Våra intervjuer 
och observationer visar på att samma faktorer bortsett från höjd över havet har haft en 
inverkan.  
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Abstract 
 
The Gudrun storm felled an estimated 75 million cubic meters while Hilde brought about 3,5 
million cubic meters. In Götaland and southern Svealand was the most affected species spruce 
while pine was the most affected species in the storm of Hilde, Storumans municipality. 
Although spruce was the most common tree species in both areas. The aim of this study is 
therefore to examine the factors that led to this. A literature study to obtain data on the storm 
Gudrun have been performed. A direct method (field observations) and indirect methods 
(interviews) has been used to obtain data relating to the storm Hilde.  In the field observations 
visited ten items, here was investigated; species, typ of stands, altitude and wind exposure. 
Interviews were conducted with eight landowners, where they were to supply information 
about their views on how they was affected by the storm Hilde and the factors that had an 
impact. The storm damage from Gudrun showed that all investigated factors had an effect on 
the extent. Our interviews and observations show that the same factors apart from the altitude 
had an impact.          
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Förord 
 
Detta examensarbete är utfört vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi vill rikta ett tack till 
markägare som varit behjälplig vid utförandet av både intervjuer och fältobservationer. 
Skogsstyrelsen i Storuman har varit till stor hjälp med underlag kring stormen Hilde. Ett stort 
tack riktas också till vår handledare på Linnéuniversitetet Johan Lindeberg för hjälpen med att 
strukturera och korrigera rapporten. Båda författarna har bidragit till alla kapitel i rapporten.  
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
Nordväst om Irland urskiljdes ett lågtryck den 7 januari 2005. Inom ett dygn hade det 
utvecklats till ett oväder som skulle visa sig förödande. Stormen Gudrun utvecklade 
vindhastigheter på uppemot 42 m/s i byarna och 33 m/s i medelhastighet, se figur 1 för 
stormens utbredning. Götaland och södra Svealand drabbades av omfattande stormskador på 
stående skog. Skadorna förvärrandes utav att marken var blöt och utan tjäle. Återkomsttiden, 
det tidsspann statistiskt sett stormar av samma styrka beräknas återkomma, för stormen 2005 
beräknas till mellan 20 – 50 år (SMHI 2011). Uppskattningsvis fälldes cirka 75 miljoner m³sk 
utav stormen (Skogsaktuellt 2005).  
 
Innan stormen Gudrun uppgick volymandelen för respektive trädslag till 50 % gran, 25 % tall 
och 19 % lövträd. Efter stormen kunde de konstateras att skadorna för tall uppgick till 18 %, 
av den stormskadade volymen, medan granens skador uppgick till 80 % av volymen. Lövträd 
utgjorde de resterande 2 % av den stormskadade volymen (SVO 2006). Enligt Valinger och 
Fridmans (2011) studie är gran det trädslag som drabbats värst av stormen Gudrun. I 
Skogsstyrelsens (2011) rapport framkommer att 59 % av drabbad skog var gran. Valinger och 
Fridman (2011) skriver vidare att specifikt väl slutna och gallrade granbestånd var drabbade i 
störst utsträckning. De faktorer som har stor inverkan på vilka bestånd som drabbas är höjd, 
ålder och den stående volymen. Desto högre bestånd resulterade i större sannolikhet för 
stormskador. 
 
 

 
Figur 1 – Stormen Gudrun 2005, maximala vindhastigheter (SMHI 2011). 
 
Den 16 och 17 november 2013 drabbades skogsägarna i Västerbotten och Västernorrland, 
vilket de senaste årtionden varit förskonade av större stormskador, av stormen Hilde.  
 
Stormen Hilde, figur 2, innebar ett nytt vindrekord för medelvind i Sverige på 47 m/s i 
Vilhelminafjällen på mätstation i Stekenjokk. När Hilde drog in över inlandet från sydväst 
hade den tappat betänkligt i styrka. Byvindarna som uppmättes i Vilhelmina landade på 29 
m/s. Medelvindar mäts som ett medelvärde av vindhastigheten under tio minuter medan 
byvindar mäts som medelvindhastigheten under två sekunder (SMHI 2013). Enligt SMHI är 
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återkomsttiden för stormar med Hildes byvindhastigheter i Lappland ungefär 20 år (SMHI 
2014). Hilde fällde ca 3,5 miljoner m³sk (ATL 2013).  
 
Enligt Skogsstyrelsen (2015) i Storuman angavs att medelålderstall, nyligen gallrad, var 
drabbad i störst utsträckning. De hanterade stormvolymerna för skog var 474011 m³sk.  
Trädslagsfördelning i Storumans kommun visar på att gran är det vanligast förekommande 
trädslaget med tall som det näst vanligast förekommande trädslaget, se bilaga 1.  
 

  
Figur 2 – Stormen Hildes utbredning (SMHI 2014).  
 
Under 1900 talet har omfattningen av skador orsakade av stormar blivit större och vanligare. 
Detta beror inte företrädsvis på att stormar blivit fler eller har högre vindhastigheter. 
Anledningen anses vara att skogen i sig har blivit mer sårbar genom ett annat sätt att bruka 
skogen. Virkesförrådet har ökat och trakthyggesbruket har medfört att hyggeskanter blivit 
vindexponerade (Skogsstyrelsen 2006). Det finns mycket som tyder på att stormskador på 
skog har ökat markant de senaste årtiondena. Denna utveckling kan härröras till att klimatet 
förändras och blir varmare vilket ökar risken för stormskador. Andra saker som påverkat att 
mängden skog som stormskadas nu har ökat i jämförelse med för ett antal årtionden sen är att 
både skogskötsel och antalet stående skogskubik ökar. Det är också att vänta att vindbyarna 
kommer att öka och ge ännu högre vindhastigeter under de närmaste årtiondena som kommer. 
Faktum är att dagens skogsskötsel ger en ökad stående volym av skogskubik. Att 
skogskubiken ökar ger även det en större möjlighet att skogen skadas av storm helt enkelt 
genom att det finns mer skogskubik nu än för ett antal årtionden sedan (Gardiner, B et al 
2013). Skötselåtgärder som gallring har ökat sedan 1980 i Sverige och detta kan påverka 
stormkänsligheten (SLU 2014). 
   
I framtiden är det väldigt oklart om stormar kommer bli mer frekventa. Det som SMHI kan 
konstatera är att det enligt deras beräkningar kommer bli ett varmare klimat. Det kommer 
resultera i att tillväxtperioden kommer bli längre. Sannolikt kommer ett varmare klimat orsaka 
mindre snömängd och mindre tjäle i marken. Mindre andel tjäle kan ligga till grund för mer 
omfattande stormskador. (Skogsstyrelsen 2006)    
 
Årstiderna har även det en stor betydelse på hur omfattande stormskadorna blir. Under 
sommaren kan åskbyar och fallvindar orsaka omfattande skador men då oftast bara på en 
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begränsad yta av några hektar. Under vintern är det vanligare att betydligt större ytor blir 
drabbade. Det beror på att under dessa månader är temperaturskillnaden som störst över den 
norra hemisfären och i samband med exempelvis snöfall och/eller regn kan det leda till att 
stora landområden blir hårt drabbade. Enligt statistik som finns är november, december och 
januari de månader med klart mest stormskador gällande fälld skog i Europa. Höjd över 
havets påverkan på stormskador har inte behandlats i aktuell studie. (Gardiner, B et al 2013)    
 
I Gardiners (2013) studie framkommer att stormskador kan minskas genom val av mindre 
stormkänsliga trädslag men även påverkas av skötselåtgärd. Skogsbestånd som i ungdomen, 
innan de nått stormkänslig höjd, blivit hårt gallrade tål vind bättre än äldre bestånd med högt 
gallringsuttag. Rotsystemet är mer utvecklat än i täta bestånd och i bestånd som gallrats sent. 
Träd som är höga drabbas i större utsträckning av stormskador än lägre träd beroende på att 
de har ett större vindfång och utsätts för större krafter. Stormskador blir betydligt kraftigare 
om vinden får ta fart över öppna ytor innan den når kanten av ett skogsbestånd. Träden i 
kanten av skogsbeståndet kan endera vara mer känsliga för vind eller stormfastare beroende 
på om den öppna ytan består av ett nyligt upptaget hygge eller om den öppna ytan funnits 
länge. Träd som blivit vana med öppna ytor är vanligen mer stormfasta och klarar högre 
vindhastigeter än vad träden längre in i beståndet gör. Däremot klarar träd som står i kanter på 
nyligen skapade ytor stormar betydligt sämre. Inne i beståndet har trädkronornas kontakt med 
varandra betydelse, om ett träd fälls av stormen är risken stor att fler träd dras med. 
 
Gran räknas som ett trädslag som är känslig för vind. Tall tål vind bättre. Trädslagsjämförsele 
av motståndskraft mot vind är ofta svåra att konstatera eftersom det är många andra faktorer 
som inverkar. Träden växer på olika marker, höjden skiljer sig, vindstyrkan på olika områden 
varierar etc. Trädkronornas struktur varierar även inom olika trädslag, detta påverkas genom 
skötselåtgärder. Rotsystemen varierar inom olika trädslag beroende på markförhållanden 
(Gardiner, B et al 2013). Tallen prioriteras efter granen på bördiga marker, där växer sig 
granen hög vilket får tillföljd att vindfånget blir stort. Gran föredras framför tall på marker 
med högt grundvatten vilket får tillföljd att ett ytligt rotsystem skapas (Skogsstyrelsen 2009). 
Hur stormkänsligt ett trädslag är påverkas av allt att döma av många faktorer. Mycket beror 
på vilka trädslag skogsägare väljer att föryngra med beroende på markens egenskaper. Detta 
påverkar till viss del hur trädens rotsystem utvecklas utifrån genetiska förutsättningar. 
Granens barrmassa är större än tallens vilket leder till ett större vindfång. Generellt sett är det 
konstaterat att gran är drabbad av stormskador i större utsträckning än tall. 
 
I södra Lappland var den beståndstyp som drabbades hårdast av stormen Hilde främst ung 
tallgallringsskog. Åldern på de drabbade bestånden var mellan 40-80 år och beståndshöjden 
varierade mellan 13-18 meter (Skogsstyrelsen 2014). En bedömning som Skogsstyrelsen 
(2014-a) gjort är att trädslagsfördelningen av stormdrabbade trädslag bestod av 90% tall.  
Varför just tallen drabbats i störst utsträckning av stormen Hilde antas inte vara att trädslaget i 
sig är känsligare utan snarare en kombination av andra faktorer. Genom en undersökning 
avses utröna vilka faktorer som har störst betydelse för stormkänsligheten. Via identifieringen 
av dessa faktorer borde skogsbruket kunna anpassas för att minska risken för stormskador. 
Först måste det kartläggas vilka bestånden är som drabbas och vilka de inverkande faktorerna 
är. 
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1.2 Orsaker till att främst gran drabbats av stormen Gudrun  
 
Trädslaget har i stormen Gudrun visat sig ha betydelse för omfattningen av stormskador. 
Mindre gran inblandning i blandbestånd minskade risken för stormskador. Med en 
inblandning av cirka 25 % löv i granbestånden kunde sannolikheten för stormskador minskas 
med upptill 50 %. Den beståndstyp som drabbades hårdast var väl slutna och gallrade 
granbestånd. Som grund i undersökningen låg riksskogstaxeringens fältdata från 2003-2004 
samt flygbilder tagna innan stormen. Via flygbilder, tagna sommaren 2005, kunde det 
konstateras och jämföras vilka typer av bestånden som var drabbade av stormskador.    
(Valinger och Fridman 2011)   
 
Bestånd på lägre höjd över havet visar på en högre andel stormskadad skog än bestånd på 
högre höjd över havet. Vindexponering är en orsak till stormfällningar. Skadorna på bestånd 
som var vindexponerade genom hyggen, vägar, impediment och vatten fick dubbelt så mycket 
skador jämfört med skogsomslutna bestånd. Sluttningar är också en faktor som exponerar 
skogen för vinden. I Kronobergs län så återfinns bara drygt 5 % av alla stormskador efter 
Gudrun i skog som växt på läsidan av en sluttning. Antalet skadade områden är lika många i 
skogsomslutna som i vindexponerade områden, men den stora skillnaden är att 
vindexponerade fått till ytan dubbelt så stora skador. Den allra viktigaste faktorn för 
omfattningen av stomskador är vindstyrkan och hur länge den håller i sig, utan vind blir det 
inga stormskador. (Malmgren 2006) 
 
En påverkande faktor var ofrusen mark. När stormen Gudrun passerade var marken blöt och 
ofrusen, detta har bidragit till att markens hållfasthet varit sämre än om marken varit frusen. 
(Malmgren 2006) 
 
Malmgren (2006) har genom att granska satellitbilder kommit fram till att omfattningen av 
stormskador på skogen i Kronbergs län beror på ett flertal faktorer. Han har granskat 
satelitbilder före och efter Gudrun och kontrollerat vissa faktorers inverkan. Dessa faktorer är 
höjd över havet, vindutsatthet, extrema vindförhållanden, ofrusen mark, bonnitet och jordart.   
 
De bidragande orsakerna till att främst gran drabbades av stormen Gudrun innefattade flera 
faktorer. Den typ av bestånd som drabbades i störst utsträckning var granbestånd som var väl 
slutna och gallrade. Höjd över havet var en bidragande faktor till stormfällningen. Bestånd 
med lägre höjd över havet drabbades i större utsträckning än vad högre belägna bestånd 
gjorde. Vindexponering har legat till grund för större ytor skog har blivit drabbade. Antalet 
skadade bestånd är lika vanligt om de är skogsomslutna eller vindexponerade. Däremot är 
ytan skillnaden till storleken på skadan, de vindexponerade svarar för större skadade ytor. 
Sluttningar har visat sig ha en stor betydelse för ökade stormfällningar. Stormens styrka och 
hur länge den håller i sig är av yttersta betydelse för omfattningen på stormskadorna. När 
stormen Gudrun passerade Götaland och södra Svealand var marken blöt och ofrusen. Detta 
anses också bidragit till att marken saknade hållfasthet för att motverka stormfällning. 
 
Det finns många faktorer som kan ligga till grund för stormskador. Vissa faktorer kan enskilt 
ha stor påverkan för stormfällning medan andra är bidragande faktorer. Sverige är ett land 
med varierande förhållanden, beroende på spännvidden från söder till norr. Även fast 
vindstyrkan är densamma, kan stormskadorna se annorlunda ut och faktorernas inverkan 
variera från norr till söder.   
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1.3 Syfte 
 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkat att främst gran drabbats i stormen Gudrun, 
som drabbade Götaland och södra Svealand. Respektive vilka faktorer som påverkat att främst 
tall drabbats av stormen Hilde, Storumans kommun.    
 

 Vilka faktorer inverkar?  
– Typ av bestånd 
– Höjd över havet  
– Vindexponering 
– Extrema vindförhållande 
– Ofrusen mark 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att fokusera på stormen Gudrun som drabbade Götaland 8-9 januari 2005 och 
stormen Hilde som passerade södra delarna av Storumans kommun 16-17 november 2013. I 
intervjufrågorna har vi avgränsat oss till tall och gran, lövträd ingick inte i undersökningen. 
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2. Material och metod 
 
2.1 Metodik 
 
En direkt metod och en indirekt metod har använts i denna studie som grund till resultatet. 
Den indirekta metoden omfattas av intervjufrågor med markägare och den direkta metoden 
innefattar fältobservationer.  
 
2.1.1 Fältobservationer 
 
Tio objekt besöktes i fält där vi observerade faktorerna: trädslag, typ av bestånd, höjd över 
havet och vindexponering. Detta för att få data om stormskadade bestånd.  
 
2.1.2 Intervjuer med markägare 
 
Studien har genomförts med intervjufrågor till markägare som har skogsinnehav i Storumans 
kommun. Intervjufrågorna har ställts genom telefonintervjuer som varit strukturerade, 
intervjuer med fyra privata markägare och fyra större aktörer (med vardera en representant 
från SCA, Statens fastighetsverk, Luleå stift respektive Sveaskog). Intervjufrågorna är 
skapade utifrån en kvalitativ metod då markägarna har haft möjlighet att lämna svar på 
frågorna genom egna formuleringar. Det har även varit en typ av kvantitativ metod bakom 
frågorna då det i vissa frågor funnits fasta svarsalternativ.  
 
2.2 Tillvägagångssätt 
 
Kompass och GPS har använts för att säkerställa vindriktningar, höjd över havet. Variationen 
i höjd över havet i en fyra mils radie från Storuman tätort har konstarerats genom att vi besökt 
ett antal platser. Detta har gjort för att kunna relatera de stormdrabbade 
undersökningsområdena bättre och kunna se om det är bestånd på höjderna eller i svackor 
som drabbats. Variationerna i högst och lägst belägna punkt har varit mellan 283- till 600 
meter över havet.   
 
Markägarna har identifierats genom kontakt med virkesinköpare på SCA och Norra 
skogsägarna i Storuman. Markägare som bor i närområdet till sina fastigheter eftersom de bör 
ha en bra bild av stormfällningarna, valdes ut till intervjuerna. Intervjuer genomfördes den 23 
och 24 februari 2015. Intervjuerna med SCA, Statens fastighetsverk, Sveaskog och Luleå stift 
genomfördes den 2 och 3 mars. Telefonintervjuerna har genomförts enligt frågorna i resultat, 
den sista frågans fasta svarsalternativen lästs upp i slumpvis ordning. Svaren från intervjuerna 
antecknades omgående. 
 
Tio objekt valdes ut utifrån tips från de markägare som intervjuats. De utvalda bestånden var 
lokaliserade i en radie av fyra mil från Storuman.  
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Tabell 1 – Formulär som användes vid observationerna 
Bestånd Trädslag Typ av bestånd 

(gallrad, ogallrad eller 
slutavverkningsmogen

Höjd över 
havet (m) 

Vindexponering

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 
I fält noterades observationer i ett formulär, se tabell 1. De trädslag som drabbats noterades. 
Bestånd klassades som gallrade om de var gallrade inom de senaste fem åren. Detta 
kontrollerades genom kontroll av stickvägar i beståndet och stubbar av avverkade träd. Vid 
osäkerhet kontaktades markägaren. Beståndets höjd över havet noterades. Vindexponeringen 
på de olika bestånden observerades.   
 
Som trädslag angavs det dominerade trädslaget i beståndet, där det var hyggen kontaktades 
markägaren eller virkesinköparen. Höjd över havet bestämdes genom en GPS av märket 
Garmin Astro. Vindexponering observerades med hjälp av kompass, genom att konstatera om 
det fanns öppna ytor mot beståndet i vindriktningen för stormen (sydväst). Sådana öppna ytor 
kunde bestå av nyavverkade ytor, myrar, sjöar och impediment. Sluttningar mot 
vindriktningen noterades även som en vindexponerande faktor.  
 
Intervjuerna och fältobservationerna ledde fram till en sammanställning med skattningar av de 
påverkande faktorerna. Låg relevans hade liten betydelse för omfattningen av stormskador. 
Medel relevans hade något större påverkan på omfattningen av stormskador. Hög relevans 
visade sig i både fältobservationerna och intervjuerna ligga till grund för stor påverkan till 
stormskador.    
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3. Resultat 
 
3.1 Observationer i fält 
 
Tabell 2 – Resultat vid observationer i fält 
Bestånd Trädslag Typ av bestånd 

(gallrad, ogallrad eller 
slutavverkningsmogen

Höjd över 
havet (m) 

Vindexponering

1 Tall Gallrad skog 375 Sluttning 

2 Tall Gallrad skog 370 Sluttning 

3 Tall Ogallrad skog 419 Sjö 

4 Tall Gallrad skog 323 Ej 
vindexponerad 

5 Tall Gallrad skog 376 Ej 
vindexponerad 

6 Tall Gallrad skog 401 Hygge 

7 Gran Slutaverkningsmogen 379 Impediment 

8 Tall Gallrad skog 336 Impediment 

9 Tall Slutaverkningsmogen 320 Ej 
vindexponerad 

10 Tall Slutaverkningsmogen 440 Sluttning 

 
Tall var det trädslag som var drabbat i störst utsträckning utifrån fältobservationerna. De 
bestånd som utgjordes av tall uppgick till 90 % medan gran motsvarde 10 %. Gallrade bestånd 
utgjorde 60 % av de observerade stormskadade bestånden. Sluttaverkningsmogna bestånd 
uppgick till 30 % i observationerna medan ogallrade bestånd uppgick till 10 %. Intervallerna 
på beståndens höjd över havet varierade mellan 320 till 440 meter över havet, detta kan 
relateras till att inom en fyra mils radie från Storuman finns det en variation på 283- till 600 
meter över havet. Skillnaden mellan högst belägna bestånd och lägst belägna var 120 m. Av 
de stormskadade bestånden var 70 % påverkade av en vindexponerande faktor.  Bestånd som 
inte var vindexponerade uppgick till 30 %. Sluttningar som var belägna mot vindriktningen 
utgjorde 30 % av de påverkande vindexponerade faktorerna, se tabell 2. 
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Figur 3 – Bestånd 3                                     
 

 
Figur 4 – Bestånd 8 
 
I bestånd 3, se figur 3, är den vindexponerande faktorn sjö. I bestånd 8 utgörs den 
vindexponerande faktorn av impediment, se figur 4.  
 
3.2 Intervju med markägare 
 
 
Tabell 3 – Hur ser ert skogsinnehav ut?  
Markägare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 är samma intervjuobjekt i samtliga tabeller. 
(p) = Privat markägare. 
(s) = Större aktörer (SCA, Sveaskog, Statens fastighetsverk och Luleå stift).  
 

Markägare Tall (%) Gran (%) 
1 (p) 75 25 
2 (p) 85 15 
3 (p) 60 40 
4 (p) 40 60 
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5 (s) 70 30 
6 (s) 70 30 
7 (s) 60 40 
8 (s) 60 40 
 
De privata markägarnas trädslagsfördelning utgjordes till övervägande del av tall, liksom för 
de stora aktörerna, se tabell 3. 
 
Tabell 4 – Vilket trädslag har drabbats i störst utsträckning?  
Markägare Tall  Gran 
1 (p) x x 
2 (p) x  
3 (p) x  
4 (p) x    
5 (s) x  
6 (s) x   
7 (s) x  
8 (s) x  

 
För de privata markägarna var tall det trädslag som drabbades värst av stormskador, även de 
stora aktörerna hade mest stormskador på tallen, se tabell 4. 

 
Tabell 5 – Vilka typer av bestånd har drabbats? 
Markägare Gallrade Ogallrade Föryngringsavverkningsmogen
1 (p) x   
2 (p) x x  
3 (p) x  x 
4 (p) x  x 
5 (s) x   
6 (s) x  x 
7 (s)   x 
8 (s) x   

 
Hos både de privata markägarna och större aktörerna var gallrade bestånd den beståndstyp 
som drabbades i störst utsträckning. Även föryngringsavverkningsmogna bestånd drabbades i 
viss utsträckning, se tabell 5. 

 
Tabell 6 – Var bestånden vindexponerade? Om jag vad påverkade vindexponeringen? 
Markägare Hyggen Impediment Större vattendrag Sluttningar 

(mot 
vindriktning)

1 (p)    x 
2 (p)    x 
3 (p) x   x 
4 (p) x    
5 (s)     
6 (s) x x x x 
7 (s)   x  
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8 (s)  x x x 
 
De privata marägarana ansåg att sluttningar var den störst påverkande vindexponerande 
faktorn. De större aktörerna bedömde stora vattendrag som den största påverkande 
vindexponerande faktorn följt av sluttningar och impediment, se tabell 6. 
 
Tabell 7 – Vad tror ni var orsaken till de stormskador som uppstod? Välj två alternativ 
Markägare Ofrusen 

mark 
Trädslaget Extrema 

vindförhållanden 
Vindexponering Skötselåtgärd 

typ gallring 
Höjd 
över 
havet

1 (p)   x  x  
2 (p) x  x    
3 (p) x  x    
4 (p)   x  x  
5 (s)   x  x  
6 (s)   x x   
7 (s) x x     
8 (s) x    x  
 
I intervjuerna angav ingen markägare höjd över havet som sannolik orsak till storskador. 
Övervägande del av intervjuade markägare ansåg att extrema vindförhållanden var det största 
orsaken till stormskador på skogen. Efter extrema vindförhållanden följde ofrusen mark och 
skötselåtgärder som exempelvis gallring som stora orsaker till stormskador, se tabell 7. 
  
3.3 Sammanställning av faktorernas betydelse för stormfällning. 
 
Tabell 8 - Stormen Gudrun 
Faktorer Relevans för stormfällning 

(1=låg, 2=medel, 3=hög)
Typ av bestånd 3 
Höjd över havet 2 
Vindexponering 3 
Extrema vindförhållanden 3 
Ofrusen mark 3 
 
Tabell 9 – Stormen Hilde 
Faktorer Relevans för stormfällning 

(1=låg, 2=medel, 3=hög)
Typ av bestånd 3 
Höjd över havet 1 
Vindexponering 3 
Extrema vindförhållanden 3 
Ofrusen mark 3 
 
I båda stormarna har undersökningen legat till grund för denna skattning på faktorers inverkan 
på stormfällning. Faktorernas innerkan på stormfällning skiljer sig i liten grad mellan 
stormarna Gudrun och Hilde, se tabell 8 och 9.   
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4. Diskussion 
 
I stormen Gudrun drabbades gran i störst utsträckning medan tall var det trädslag som 
drabbades mest i Storumans kommun. Granbestånd i Storumans kommun upplevs mer 
frekvent förekommande i svackor där det råder fuktigare markförhållanden. Det kanske 
främst är bestånd i sluttningar med högre bonniter som drabbas och dessa lokaler är i södra 
Sverige främst bevuxna med gran, medan det i Storuman i stor del är bevuxna med tall.   
 
I studien som Gardiner (2013) har presenterat framkommer att skötselåtgärder som gallring 
ökar risken för stormfällningar. Detta kan ses i relation med de utförda observationerna och 
intervjuerna. Där har det framkommit att den typ av bestånd som drabbas frekventast är 
gallrade bestånd och det ökar risken för stormfällning, se tabell 2 och 5. I stormen Gudrun var 
gallrade bestånd och väl slutna bestånd de beståndstyper som blev drabbad i störst 
utsträckning, detta bekräftas i Valinger och Fridmans (2011) undersökning. Gallrade bestånd 
oavsett om det är gran eller tall ökar känsligheten för stormfällning. Väl slutna bestånd 
drabbades till viss del i båda stormarna. Anledningen till detta bör vara att trädkronorna står i 
kontakt med varandra vilket medför att om ett träd fälls ökas risken för att närstående träd 
drabbas.   
 
I undersökningen var det just gallrade tallbestånd som drabbats i störst utsträckning. Det kan 
delvis bero på att gallringar utförs sent då markägaren vill hålla nere gallringskostnader 
genom att överhålla vissa bestånd för att kunna gallra flera bestånd samtidigt. Det leder till att 
tallen får väldigt upphissade kronor och när de väl gallrats föreligger en stor risk för 
stormfällning beroende på att den höga grönkronan ger stor hävstångseffekt. Eventuellt kan 
det vara så att tall gallras i större utsträckning än gran och detta skulle kunna bero på ett högre 
virkesvärde för tall, men det saknas uppgifter som styrker detta.  
 
Malmgren (2006) konstaterade att de lägre höjderna i meter över havet gav större andel 
stormskadad skog än högre höjder över havet. Detta kan inte påvisas i studien. Det skiljde 
bara 120 meter i höjd över havet mellan våra observerade ytor, se tabell 2. Markägarna angav 
även att de inte trodde att höjd över havet var en faktor som påverkade skadorna på deras 
fastigheter, se tabell 7.  
 
Sluttningar mot vindriktningen var en påverkande faktor för stormfällningar. Detta eftersom 
skogen blir mer exponerad för vind än skog som står på sluttningens läsida. I Malmgren 
(2006) studie fastslogs att endast 5 % av stormskadorna efter Gudrun fanns på läsidorna av 
sluttningar. Att många markägare uppgett sluttningar som en påverkande faktor beror på att 
undersökningsområdet är förhållandevis kupperat. På så sätt har de flesta markägares 
skogsinnehav på sluttningar som blivit vindexponerade. Större öppna ytor, se tabell 2 och 6, 
är även det en bidragande orsak till stormfällningar. Även denna parameter känns trolig 
eftersom vindar borde få en högre hastighet på dessa ytor. Gardiner (2013) nämner att öppna 
ytor ger vinden större kraft. Sluttningar och öppna konstanta ytor är vindexponerade faktorer 
som är svåra att frånkomma. Oavsett trädslag bidrar denna faktor till ökad risk för 
stormfällning.   
 
Extrema vindförhållanden, som markägarna angav, bör också var en orsak till den skada som 
Hilde och Gudrun orsakade. Detta spelar förmodligen ingen roll beroende på vart i landet ytan 
är lokaliserad, tillräckligt starka vindar orsakar tillslut skada. 
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Många markägare anger ofrusen mark som en påverkande faktor till stormfällning. Detta bör i 
kombination med att tallbestånd som gallrats och inte hunnit vindanpassa sig till den nya 
miljön leda till stormskador. Detta kan ses i relation till stormen Gudrun där gallring och 
ofrusen mark var faktorer som bidrog till stormfällningen. Skogsägare i norra Sverige kan 
antas inte tidigare tagit hänsyn till risker med att avverka intill nygallrade tallbestånd. Detta 
eftersom tallen som trädslag anses vara stormfastare än granen. De måste möjligen i framtiden 
ta detta i beaktning om stormar blir frekventare under tidsperioden då det inte råder tjäle i 
marken. Tall och grans utsatthet för stormskador påverkas av faktorn ofrusen mark både i 
undersökningsområdet och i Götaland och södra Svealand. 
 
Enligt Gardiner (2013) har trädhöjden och virkesvolymen betydelse på hur stora stormskador 
det blir. Det kan vara så att tall växer bättre i Storumans kommun gentemot gran på höjden. 
Medan i Götaland och södra Svealand växer gran bättre höjdmässigt än vad tall gör. Dessa 
faktorer har vi inte undersökt men kan tänkas ha en påverkan på stormkänsligheten oavsett 
trädslag.  
 
Validiteten i våra intervjuer med privata bör vara god eftersom de bor i närområdet till sina 
fastigheter och detta borde medföra att de har en bra överblick av sin skogsfastighet. Hos 
SCA, Sveaskog, Statens fasighetsverk och Luleå stift har hänvisades det till att intervjua de 
personer med bäst kunskap om de drabbade områdena. Observationerna hade genom 
satellitbildstolkning före och efter stormen förmodligen gett en bättre överblick av 
trädslagsfördelning samt utförda gallringar. Om observationerna utförts under 
barmarkssäsongen hade markförhållandena kunnat säkerställas på ett bättre sätt.  
 
Eftersom fältobservation är utförd i Storumans kommun, där höjd över havet varierar 
påtagligt är antalet observerade ytor för få för att fastställa att denna faktor har betydelse för 
stormfällning.  
 
Data om att marken var ofrusen, i Storumans kommun, har konstaterats genom skogsägarnas 
yttranden. Det finns inga prognoser att tillgå om tjälens utbredning i undersökningsområdet 
däremot bör markägarnas yttrande ge ökad tillförlitlighet till undersökningen. 
Undersökningen är geografiskt begränsad därför kan vi inte med säkerhet konstatera att vårt 
resultat speglar hur andra kommuner blivit drabbade av stormen Hilde.  
 
Intervjufrågor har valts som datainsamlingsmetod framför enkäter som varit en möjlighet för 
att få svar från markägare. Detta beroende på att det bör bli större svarsfrekvens från 
telefonintervjuer och svaren har kommit oss snabbare än att vänta på svar genom brev eller e-
post. Fältobservationer har valts genom att detta ger en bra bild av hur stormskadorna ser ut i 
verkligheten och vad som påverkat.  
 
Vidare undersökningar som ett komplement till studien bör inrikta sig på att grundliggare 
undersöka nämnda faktorer och faktorer som inte ingått i undersökningen. Trädslagets höjd 
och virkesförråd kan skattas genom antingen satellitbildstolkning eller utifrån ålder och 
ståndortsindex. Denna faktor påverkar stormkänsligheten. Gallringsfrekvensen för vartdera 
trädslaget över en större yta bör ingå. Detta för att konstatera om det finns skillnader mellan 
tall och gran. För att säkrare få en bild över höjd över havets effekt på stormskadorna bör den 
kompletterande studien omfatta fler observerade ytor. Variationen i höjd över havet inom 
undersökningsområdet kan fastställas mer tillförlitligt genom att från Lantmäteriet få shape-
filer för GIS-analys. Bonitet och jordart är två andra faktorer som bör beaktas. Detta eftersom 
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dessa faktorer skiljer sig över landet och kan tänkas påverka både gran och talls 
stormkänslighet.  
 
En teori till att stormen Hilde drabbat tall i större utsträckning kan tänkas vara att tallbestånd 
gallras mer frekvent i Storumans kommun än granbestånd. En annan faktor som bör påpekas 
är att med ett varmare klimat kommer risken öka för stormskador oavsett trädslag, detta 
eftersom marken är ofrusen under en längre period av året.  
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5. Slutsats 
 
I Storumans kommun är gallrade tallbestånd i störst utsträckning drabbat av stormskador. I 
Götaland och södra Svealand drabbades gallrade och väl slutna granbestånd i störst grad. 
Lägre belägna bestånd i höjd över havet visade sig vid stormen Gudrun få en större 
skadefrekvens än bestånd belägna på högre höjd över havet. Höjden över havets inverkan på 
stormskadorna i undersökningsområdet vid stormen Hilde kunde inte konstateras. 
Vindexponeringen i form av öppna ytor och sluttningar bidrar till ökad stormfällning både vid 
stormen Gudrun och även vid stormen Hilde. Extrema vindförhållanden och ofrusen mark i 
kombination med gallrade bestånd oavsett trädslag indikerar ökade risker för stormfällningar.  
 
I Götaland och södra Svealand var alla undersökta faktorer bidragande till ökade 
stormfällningar. I observationerna och intervjuerna antyder resultaten att alla nämnda faktorer 
frånsett höjd över havet har en inverkan på stormfällningar.  
 
I studien fällde Hilde i störst utsträckning tallbestånd även fast gran är det dominerade 
trädslaget och i teorin det mer stormkänsliga trädslaget. I de uppmätta faktorerna har det inte 
kunnat avgöras vad som gjort att de olika stormarna fällt olika trädslag. Således bör vidare 
forskning riktas på andra faktorer som kan tänkas ha en inverkan på trädslags stormkänslighet 
beroende på geografisk placering i landet.  
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7. Bilagor 
 
Bilaga 1: Trädslagsfördelning Storumans kommun. 
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7.1 Bilaga 1 
 

 
Trädslagsfördelning Storumans kommun (Skogsstyrelsen 2015) 
 Prod skogsmark ha 

 Storuman     
kommun 

Privat 

Privata 106564 146 798 

Allmänning   40234 

Holmen     7582 Bolag 

SCA     7446 

Fastighetsverket   20427 125 589 
 Kyrkan     1833 

Sveaskog   86743 

Övriga     1558 

Summa: 272387 

 
 

Trädslagsfördelning Storumans kommun. 
TSA = Tärna-Stensele Allmänningsskog (ägs av gemensamt av samtliga privata skogsägare 
som har en fastighet ovan odlingsgränsen) 
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