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Abstrakt 

Målet med detta arbete är att undersöka naturvårdsträd som markägaren frivilligt har 

lämnat kvar på avverkningsytan efter att en kalavverkning utförts. I undersökningen utreds 

antalet naturvårdsträd per ha, deras medelhöjd, medeldiameter, naturvårdsträdens 

medelvirkesvolym per ha , deras ekonomiska medelvärde per ha, trädslagsfördelningen och 

deras placering i terrängen. Undersökningen är gjord i Västra Nyland, Raseborg. 

Sammanlagt har 8 stycken kalavverkningsytor inventerats vilka har en total area på ca 40 

ha. 

 

I teoridelen behandlas bl.a. naturvård och miljöhänsyn och rekommendationer gällande 

naturvårdsträd. Skogscertifieringssystemen PEFC och FSC kräver att naturvårdsträden är 

till antalet minst 10 stycken per hektar. PEFC-certifieringen kräver att naturvårdsträdens är 

minst 10 centimeter grova på brösthöjd medan FSC-certifieringen kräver att 

naturvårdsträden är minst 20 cm på brösthöjd  (15 cm i norra Finland). I resultatdelen 

presenteras inventeringsresultatet över naturvårdsträd som befinner sig på 

kalavverkningsytor som har undersökts. 

 

Resultatet från fältinventeringarna visar att de inventerade kvarstående naturvårdsträden i 

medeltal är 23 m höga med en brösthöjdsmedeldiameter på 26 cm. Naturvårdsträdens 

volym uppgår i medeltal till 4,2 m³ per hektar. Värdet på naturvårdsträden uppgår i 

medeltal till 192,2 €/ha. Antalet naturvårdsträd uppgår i medeltal till 11 stycken per ha och 

därmed fylles PEFC-certifieringens krav gällande mängden naturvårdsträd per ha. 
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Tiivistelmä 

Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia säästöpuita jotka maanomistaja on vapaaehtoisesti 

päättänyt jättää hakkuualalle avohakkuun tapahduttua. Tutkimuksessa selvitetään 

säästöpuiden lukumäärä hehtaarilla, niiden keskimääräinen pituus, läpimitta,  

säästöpuutavaran määrä hehtaarilta, niiden taloudellinen keskiarvo hehtaarilta, puulajien 

jakautuminen sekä niiden sijainti maastossa. Tutkimus on tehty Länsi-Uudenmaalla 

Raaseporissa. Yhteensä 8 avohakkuualaa on inventoitu ja niiden kokonaispinta-ala on noin 

40 ha. 

 

Teoriaosassa käsitellään mm. ympäristönhoitoa sekä luonnon huomioon ottamista ja 

säästöpuusuosituksia. Metsäsertifiointijärjestelmät PEFC ja FSC edellyttävät että 

säästöpuiden määrä on vähintään 10 puuta hehtaarilta. PEFC-sertifiointi edellyttää että 

rinnankorkeudella säästöpuiden järeys on vähintään 10 cm kun taas FSC edellyttää että 

niiden järeys rinnankorkeudella on vähintään 20 cm (15 cm Pohjois-Suomessa). 

Tutkimuksen loppuosassa esitellään tutkituilla hakkuualoilla sijainneiden säästöpuiden 

inventointitulokset. 

 

Kenttäinventoinnin lopputulos osoittaa että inventoidut jäljellä jääneet säästöpuut ovat 

keskimäärin 23 m korkeita ja rinnankorkeusläpimitaltaan 26 cm järeitä. Niiden 

keskitilavuus on noin 4,2 m³ hehtaarilta ja taloudellinen arvo on noin 192,2 €/ha. 

Säästöpuiden lukumäärä on keskimäärin 11 hehtaarilta ja näin ollen PEFC-sertifioinnin 

asettama tavoite niiden määrästä hehtaarilla toteutuu. 
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Abstract 

The goal with this thesis is to study retention trees that the landowner has voluntarily 

chosen to leave on a felling site after a clear felling has taken place. In the examination the 

number of retention trees, there average height, average diameter, the average timber 

amount of the retention trees per ha, the average economical value of them per ha, the 

divide between species of trees and the placing of them in the terrain is explored. The 

study is conducted in Raasepori, Länsi Uusimaa. A total of 8 clear felling sites has been 

inventoried which have a combined surface area of about 40 ha. 

 

In the theory-part nature treatment, nature observation and the recommendations regarding 

retention trees is treated. The forest certification systems PEFC and FSC demand that there 

are at least 10 retention trees per hectare. PEFC demands that the retention trees are at least 

10 cm thick on breast height when FSC demands that the retention trees are at least 20 cm 

thick  on breast height ( 15 cm northern Finland). In the result-part the inventory results are 

shown about the retention trees that are situated on the felling sites that were researched. 

 

The results of the filed inventory show that the inventoried still standing retention trees are 

on average 23 m high and on average 26 cm thick on breast height. The average volume of 

the retention trees is about 4,2 m³ per ha. The economic value of the retention trees are on 

average 192,2 €/ha. The average number of retention trees is 11 per ha and therefore the 

PEFC-certification criteria regarding the number of retention trees per ha is fulfilled. 
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Förord 
 

Detta examensarbete har gjorts under åren 2016-2018 vid Yrkeshögskolan Novia i 

Raseborg. Jag fick iden till detta examensarbete av min examensarbetshandledare Britt 

Mari Fagerström och tyckte att ämnet lät intressant och meningsfullt. Jag hoppas att arbetet 

kommer att vara till nytta för blivande skogsfackmän, fackmän som redan nu har att göra 

med avverkningsplanering och till övriga som vill lära sig och är intresserade av ämnet 

naturvårdsträd. 

 

Jag vill tacka skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson som är skogsansvarig för Raseborgs 

stads skogar. Jag vill tacka Jansson för att jag har fått utföra inventeringar i Raseborgs 

stads skogar på färska avverkningsytor med grupper av naturvårdsträd. Alla de inventerade 

grupperna är planerade av Jansson och var högst två år gamla då inventeringarna utfördes 

till detta arbete. Jag vill också tacka min examensarbetshandledare Britt Mari Fagerström 

som kommit med goda råd och alltid varit tillgänglig om jag behövt svar på eventuella 

frågeställningar. Tack även till alla andra som på olika sätt bidragit till att detta arbete har 

kommit till. 
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1 Inledning 

 

Naturvården är i dagens läge en väl etablerad del av skogsbruket i Finland och fungerar som 

en allmän åtgärd i samband med skogsskötsel. Genom att idka naturvård i ekonomiskogarna 

tryggar man naturens biologiska mångfald. (Äijälä, Koistinen, Sved, Vanhatalo & Väisänen 

2014, s. 183). Man uppskattar att det i de finska skogarna lever totalt ca 20 000 arter. 

Skogsbruket i Finland är ståndortanpassat och inhemska trädslag används. Detta möjliggör att 

de flesta skogslevande arter klarar sig också i ekonomiskogarna där skogsbruket är som 

effektivast. Trots att man använder sig av de inhemska trädslagen har mångfalden i de finska 

ekonomiskogarna minskat. Man har genom forskning kunnat fastställa orsakerna till 

minskningen av skogarnas biologiska mångfald och på basen av dessa forskningsresultat har 

man planerat olika åtgärder som bidrar till att råda bot på detta problem. (Saaristo, Kuusinen 

& Nieminen 2010, s. 13). 

 

Också genom lagstiftning försöker man stoppa minskningen av skogarnas biologiska 

mångfald. Skogslagen kräver bl.a. att de särskilt viktiga livsmiljöerna som omnämns i 

skogslagens § 10 måste bevaras i all skogsbruksverksamhet. Naturvårdslagen kräver att de 

naturtyper som omnämns i naturvårdslagens 29 § ej förändras på ett sådant sätt att 

naturtypens karakteristiska särdrag äventyras. Naturtyperna som omnämns i naturvårdslagens 

29 § (varav tre stycken är skogsbevuxna) är sådana naturtyper som är ovanliga i de finska 

skogarna och innehåller en stor artmångfald. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 45, 

70). 

 

Det är vanligt att man utför naturvårdsåtgärder utöver de minimikrav som lagstiftningen 

ställer. Att lämna en del av beståndet utanför avverkningen är ett exempel på en vanlig 

naturvårdsåtgärd. De träd som inte avverkas garanterar att det alltid finns en skog som 

fungerar som livsmiljö och skydd för många arter. (Äijälä, et al. 2014, s. 183). 
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2 Syfte 

 

Naturvården i de finska ekonomiskogarna grundar sig dels på forskningsresultat 

gällande naturvården och dels på lagstiftning och skogscertifieringens krav på 

naturvården i samband med skogsbruket . (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 11). 

Naturvården skall beaktas i all verksamhet i skogsbruket. Därför är det nödvändigt att 

skogsaktören känner till naturvårdens mål, kan motivera valet av naturvårdsåtgärder, 

behärskar de centrala naturvårdsmetoderna och för skogsägaren kan redogöra för sådana fall 

där naturvården grundar sig på lagens eller skogscertifieringens krav. (Saaristo, Kuusinen & 

Nieminen 2010, s. 15). 

 

Syftet med detta arbete är att redogöra för naturvård kopplad till naturvårdsträd och 

presentera denna information i detta arbete. Informationen kommer att beskriva gällande 

lagstiftning, råd, certifieringskrav o.s.v. Jag kommer att inventera naturvårdsträdgrupper i 

Raseborgs stads skogar och resultatet kommer jag att jämföra med statistik från 

Naturresursinstitutet Luke (Luke) samt bedöma om naturvårdsträden uppfyller PEFC - 

certifieringens krav. Under inventeringen utreds val av trädslag till naturvårdsträd, antal 

naturvårdsträd per hektar, virkesmängden som är bunden i naturvårdsträden och placeringen 

av naturvårdsträden. Grupperna av naturvårdsträd befinner sig alla på certifierade 

skogsmarker. Tidpunkten då inventeringarna av naturvårdsträdgrupperna utfördes var högst 

två år efter att kalavverkningen utförts på skogsarealen. 

  

 

3 Tryggandet av skogarnas biologiska mångfald 

 

Skogens biologiska mångfald definieras på olika sätt. De vanligaste riktlinjerna som 

bestämmer mångfaldens nivå är antalet livsmiljöer samt variationen inom livsmiljön, antalet 

arter och den genetiska variationen hos individer av samma art. Med tryggandet av skogarnas 

biologiska mångfald avser man vanligen tryggandet av just dessa områden i mångfalden. 

(Äijälä, et al. 2014, s. 184). 
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I största delen av Finlands skogar idkar man skogsbruk. Skogarna i södra Finland är till 

största del ekonomiskogar medan det i skogarna i norra Finland finns större andel skyddad 

skog. Åtgärder som vidtas i skogarna i samband med skogsbruket spelar en stor roll för hur 

den biologiska mångfalden påverkas. (Saaristo, Mannerkoski, & Kaipiainen-Väre 2010, s. 4). 

 

Virkesproduktionen i Finland baserar sig på odling av inhemska trädarter på för dem 

naturliga växtplatser. Man följer alltså det naturliga ekosystemets funktion och dess 

biologiska mångfald i samband med skogsbruket. Detta möjliggör att största delen av de 

finska skogsarterna kan leva vidare. (Saaristo, Mannerkoski, & Kaipiainen-Väre 2010, s. 4). 

 

För att trygga den biologiska mångfalden i skogarna vidtar man naturvårdsåtgärder i samband 

med skogsbruket. Det är absolut nödvändigt att det vidtas naturvårdsåtgärder speciellt i 

skogar med effektiv virkesproduktion. Detta är viktigt för att skogsarterna, som ej är 

livskraftiga där, ska kunna överleva. Också skogsarter som är livskraftiga drar nytta av 

naturvården. (Saaristo, Mannerkoski, & Kaipiainen-Väre 2010, s. 4). 

 

I samband med skogsbruket skall särdragen i de särskilt viktiga livsmiljöerna som beskrivs i 

skogslagen (10 §) bevaras. De skyddade naturtyperna som beskrivs i naturskyddslagen (29 §) 

får ej heller i samband med skogsbruket förändras så att strukturdrag, som kännetecknar den 

skyddade naturtypen förstörs. Därutöver skall man sträva till att bevara viktiga strukturdrag 

som t.ex. död ved i samband med normala skogsvårdsåtgärder. För att trygga fortlevnaden för 

vissa arter tillämpas det särskilda skötseldirektiv. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 

15-16), (Äijälä, et al. 2014, s. 191). 

 

Förutom de lagstadgade kraven som måste beaktas i skogsbruket finns det också frivilliga 

enkla naturvårdsåtgärder som markägaren kan utföra i sin skog. I samband med avverkningen 

kan man t.ex. låta bli att avverka ekonomiskt mindre värdefulla men naturvårdsmässigt mer 

värdefulla träd och skapa naturvårdsträd av dem. Man kan bevara särskilda strukturdrag som 

lövskog, ris och buskage, död ved, bränd ved och murken ved samt grova gamla träd. Man 

kan också begränsa avverkningen på sådana skogsmarker som anses vara sämre marker 

drivningstekniskt och lämna dem helt utanför skogsbruket istället. (Äijälä, et al 2014, s. 33). 
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3.1 Krav på miljöhänsyn i skogsbruket 

 

För att trygga naturens mångfald har man med hjälp av lagstiftning och rekommendationer 

skapat olika begränsningar gällande skogsbruket i Finlands skogar. De lagar som i allmänhet 

reglerar skogsbruket i Finland är skogslagen (12.12.1996/1093), naturvårdslagen 

(20.12.1996/1096), vattenlagen (27.5.2011/587) och fornminneslagen (17.6.1963/295). 

Skogscertifieringen ställer krav på miljöhänsyn men är frivillig i motsats till Skogslagen, 

Naturvårdslagen, Vattenlagen och Fornminneslagen som bör följas. PEFC och FSC är 

dominerande certifieringssystem i Finland och vardera standarden för certifieringarna har 

sina specifika krav gällande miljöhänsyn i samband med skogsbruk. (Saaristo, Kuusinen & 

Nieminen 2010, s. 15). 

 

I skogslagens 3. kapitel "Tryggandet av skogsnaturens mångfald" är det stadgat att skogarna 

ska skötas och användas så att de allmänna förutsättningarna tryggas för att bevara de 

livsmiljöer som är viktiga för skogens biologiska mångfald. I skogslagens 10 § "Att bevara 

mångfalden samt särskilt viktiga livsmiljöer" omnämns de livsmiljöer som är särskilt viktiga 

för mångfalden samt deras särdrag. Livsmiljöerna ska vara i naturtillstånd eller i ett tillstånd 

som påminner om detta och de avviker tydligt från omkringliggande skogsnatur. De särskilt 

viktiga livsmiljöerna och deras särdrag är: 

 

1) omedelbara närmiljöer för källor, bäckar, sådana rännilar som bildar bäddar för fortgående 

rinnande vatten och tjärnar på högst 0,5 hektar, när de kännetecknas av särskilda 

vegetationsförhållanden och mikroklimat som beror på närheten till vatten och träd- och 

buskskiktet, 

 

2) följande i underpunkterna a-e angivna torvmarksmiljöer när de gemensamt kännetecknas 

av vattenhushållning i naturtillstånd eller ett tillstånd som påminner om detta: 

 

a) lund- och örtkärr som kännetecknas av frodig och krävande vegetation, varierande 

trädbestånd och buskvegetation, 

 

b) sammanhängande skogsfräken- och hjortronkärr som kännetecknas av varierande 

trädbestånd och förhärskande enhetlig skogsfräken- eller hjortronvegetation, 
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c) brunmossar som kännetecknas av att de har näringsrik jordmån, är trädfattiga och har 

krävande vegetation; 

 

d) trädfattiga myrar på impediment eller tvinmark, och 

 

e) madkärr som kännetecknas av varierande lövträdsbestånd eller buskvegetation och av att 

ytvattnet där har bestående påverkan, 

 

3) bördiga mindre lundområden som kännetecknas av mull, krävande vegetation samt 

trädbestånd och buskvegetation i naturtillstånd eller ett tillstånd som påminner om detta, 

 

4) skogsholmar med fastmarksskog på odikade torvmarker eller torvmarker där den naturliga 

vattenhushållningen huvudsakligen finns bevarad i oförändrat skick, 

 

5) huvudsakligen minst tio meter djupa klyftor och raviner med branta väggar i berggrunden 

eller mineraljordar, när de kännetecknas av en från omgivningen avvikande vegetation, 

 

6) huvudsakligen minst tio meter höga stup och skogsbestånd vid stupens nedre del, 

 

7) sandfält, berg i dagen, stenbunden mark och blockfält som i virkesproduktionshänseende 

avkastar mindre än lavmoar, när de kännetecknas av ett tämligen glest trädbestånd.  

 

(Skogslagen 20.12.2013/1085 10 §). 

 

De särskilt viktiga livsmiljöerna som omnämns i skogslagen är ofta små till storleken. De 

anses vara särskilt viktiga livsmiljöer p.g.a. de utgör en viktig livsmiljö för vissa krävande 

arter och arter vars population är på nedgående. Skogsägaren är skyldig att bevara dessa 

särskilt viktiga livsmiljöer på sina marker. Avverkaren eller den som innehar 

avverkningsrätten är i sin tur skyldig att bevara livsmiljöernas särdrag då avverkningen utförs 

om det finns en eller flera särskilt viktiga livsmiljöer på avverkningsytan. (Saaristo, Kuusinen 

& Nieminen 2010, s. 47). 
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Förutom de särskilt viktiga livsmiljöerna som omnämns i skogslagen omnämner man i 

naturvårdslagens 4:e kapitel "Skydd av naturtyper" i § 29 "Skyddade naturtyper" de 

naturtyper som är värdefulla med  tanke på landskapet och naturens mångfald. (Saaristo, 

Kuusinen & Nieminen 2010, s. 70). De skyddade naturtyperna som omnämns i 

naturvårdslagen § 29 är ofta också särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen § 10. I en 

sådan livsmiljö följer man skogslagens krav tills man i samarbete med Närings-, trafik- och 

miljöcentralen (NTM- centralen) rett ut om objektet är skyddsvärt enligt naturvårdslagen. 

Markägaren och NTM gör avtal om fredning av dessa objekt och avgränsar dem. (Saaristo, 

Kuusinen & Nieminen 2010, s. 46). De skyddade naturtyperna är: 

 

1) naturliga dungar som till betydande del består av ädla lövträd, 

 

2) hassellundar, 

 

3) klibbalskärr, 

 

4)sandstränder i naturtillstånd, 

 

5) ängar vid havsstranden, 

 

6) trädlösa eller av naturen trädfattiga sanddyner, 

 

7) enbevuxen ängsmark, 

 

8) lövängar, samt 

 

9) stora enstaka träd och trädgrupper som dominerar ett öppet landskap.  

 

(Naturvårdslagen 20.12.1996/1096 29 §). 

 

Naturtyperna som omnämns i naturvårdslagens 29 § är alla ovanliga i den finska 

skogsnaturen och innehåller en stor artmångfald. Naturvårdslagen förbjuder sådan påverkan 

på skyddade naturtyper som innebär en förändring som äventyrar naturtypens karakteristiska 

särdrag. Förbudet träder i kraft då NTM-centralen har avgränsat den skyddade naturtypen och 
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delgivit områdets ägare och innehavare beslutet. Markägaren skall också underteckna avtalet 

där det framgår skötselbehov och tillåtna åtgärder. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 

70). 

3.2 Artrikedomen i Finlands skogar 

 

Man uppskattar att det lever totalt ca 20 000 olika arter i Finlands skogar. I Finland 

förekommer totalt 45 000 arter. Största delen av alla skogsarter är insekter eller andra 

ryggradslösa djur och olika svampar och alger. Av skogsarterna vet man att ca 2500 arter 

använder levande växtdelar som föda, ca 4000 arter lever som parasiter på andra arter och ca 

4000–5000 arter lever på död ved. (Saaristo, Mannerkoski, & Kaipiainen-Väre 2010, s. 4). 

 

Vissa arter är väldigt allmänna medan andra arter är mer sällsynta. Arternas levnadsmiljö kan 

också variera från ett enskilt träd till en stor skogsareal. Vissa arter kan leva i en varierande 

miljö medan andra kräver en speciell sorts miljö. (Saaristo, Mannerkoski, & Kaipiainen-Väre 

2010, s. 4). Arternas fördelning på olika grupper framgår av figur 1. 

 

Indelning av kända finska arter i organismgrupper 

 

Figur 1. Antalet kända finska arter (ca. 45 000 arter) och dess indelning i organismgrupper. 

(Saaristo, mannerkoski & Kaipiainen-Väre, 2010, s. 4). 

8% 

2% 

12% 

4% 

42% 

11% 

1% 
20% 

Kärlväxter 3 550 arter 

Mossor 892 arter 

Svampar 5 356 arter 

Lavar 1 832 arter 

Insekter 19 185 arter 

Andra ryggradslösa djur 4 856 

arter 

Ryggradsdjur 393 arter 

Andra arter 8 921 arter 
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3.3 Arternas utrotningshot i Finland 

 

Man har inventerat och försökt uppskatta arternas utrotningshot i Finland sedan 1970-talet. I 

början inventerade man bara enskilda arter men i medlet av 1980-talet (Rassi m.m. 1986) 

utförde man den första omfattande inventeringen. Efter det har man uppdaterat förteckningen 

över utrotningshotade arter i Finland tre gånger (1991, 2000 och 2010). Inventeringarna har 

bevisat skogsbrukets inverkan på skogsarternas välmående. (Saaristo, Mannerkoski, & 

Kaipiainen-Väre 2010, s. 13). 

 

I inventeringarna försöker man bedöma om det skett en positiv eller en negativ utveckling 

gällande en arts grad av utrotningshot samt hur stor sannolikhet det finns att arten dör ut. Alla 

arter som inventeras klassas på basis av kriterier som Internationella naturvårdsunionen 

(IUCN) fastställt. Utrotningshoten kan indelas i 3 klasser: akut hotad, starkt hotad och sårbar. 

Om en art uppfyller kriterierna för någon av dessa klasser räknas den arten som 

utrotningshotad. Om en art nästan uppfyller kriterierna för akut hotad, starkt hotad eller 

sårbar, klassas den arten som nära hotad. (Saaristo, Mannerkoski, & Kaipiainen-Väre 2010, s. 

13-14). 

 

Enligt den senaste inventeringen av utrotningshotade arter uppskattar man att det för tillfället 

finns 2247 utrotningshotade arter och 1847 nära hotade arter samt 332 nationellt utrotade 

arter i Finland. Skogarna fungerar som primär levnadsmiljö för 814 utrotningshotade arter 

och 776 nära hotade arter. I de finska skogarna lever det ytterligare 193 utrotningshotade 

arter och 148 nära hotade arter som har en annan primär levnadsmiljö än skog. Av de 332 

utrotade arter är 108 skogslevande arter (36,2% av alla utrotade arter). (Saaristo, 

Mannerkoski, & Kaipiainen-Väre 2010, s. 16). 

 

Omkring hälften av alla utrotningshotade arter (47,1%) lever i lundskogar. De finska 

lundskogarna hör också till den mer sällsynta och hotade skogstypen. En annan viktig miljö 

representerar de gamla skogarna där ungefär en tredjedel (35%) av alla utrotningshotade arter 

lever. (Saaristo, Mannerkoski, & Kaipiainen-Väre 2010, s. 16). 

 

Finlands skogs- och naturskyddslagstiftning bestämmer minimikraven på naturvården i 

skogarna. Markägaren kan också på olika sätt bidra till att mångfalden i hens skog tryggas 
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genom att spara små livsmiljöer och strukturdrag i bestånden och ökar på så sätt chansen för  

många skogsarter att  leva vidare. (Äijälä, et al. 2014, s. 33). 

 

I Finlands nationella skogsstrategi (2025)  har man som mål att utarmningen av 

skogsnaturens biologiska mångfald ska stoppas före 2020 och ett gynnsamt tillstånd för den 

biologiska mångfalden ska ha säkrats före 2050. Enligt Finlands miljöcentrals inventeringar 

(2010) har det skett en positiv utveckling för 81 hotade skogsarter och en negativ utveckling 

för 108 arter. Målnivån för år 2025 är att de arter som berörs av en positiv utveckling är två 

gånger flera än de arter som berörs av en negativ utveckling. (Finlands nationella 

skogsstrategi 2025 - Statsrådets principbeslut 12.2.2015, Juni 2015, s. 26-28). 

 
 
 

4 Skogscertifiering 

 

Skogscertifiering fungerar som en bekräftelse på att skogen är skött på ett hållbart och etiskt 

sätt. I korthet innebär det att skogsbruket beaktar och respekterar miljön, de som arbetar inom 

skogsbruket och etiska och sociala värden. I samband med skogscertifieringen görs också en 

så kallad spårbarhetscertifiering som säkerställer att det är möjligt att spåra virkets väg 

genom hela produktionskedjan och visar att virket är lagligt avverkat. (Lehesvirta 2015, s. 

304-306). 

 

På marknaden är efterfrågan på certifierat virke hög. Det lönar sig alltså för en skogsägare att 

certifiera sin skog för det främjar virkeshandel både på nationell och internationell nivå då 

möjligheterna att få virket sålt underlättas. Det är frivilligt för en skogsägare att certifiera sin 

skog. (Lehesvirta 2015, s. 304-306). 

 

I Finland finns det två dominerande skogscertifieringssystem. PEFC (Programme for the 

Endorsement of the Forest Certification scemes) och FSC (Forest Stewardship Council). 

PEFC har tagits fram av skogsägarnas organisationer och skogsindustrin medan FSC har sina 

rötter i miljöorganisationerna. (Skogscentralen, 2018). Skillnaderna mellan dessa två 

certifikat finns till största del i administrationen av certifieringen och i begränsningarna i 

användningen av skog. (Lehesvirta 2015, s. 304-306). 
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4.1 PEFC 

 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) är världens största 

skogscertifieringsorganisation. I världen är ungefär 300 miljoner hektar skog certifierad inom 

PEFC. Av alla certifierade skogar i världen motsvarar detta ca två tredjedelar av de 

certifierade skogarna. (PEFC Certified, 2018a). I Finland är omkring 16,5 miljoner hektar (ca 

85 % av ekonomiskogarna) certifierade under PEFC (PEFC Suomi - Suomen 

Metsäsertifiointi ry. 2016. "PEFC Suomi Vastuullisesti metsästä". s. 10). 

 

Varje land tillämpar en nationell standard som fungerar bäst för just det landet. Skogar runt 

om i världen är olika och därför behöver man olika standarder för certifiering för att uppnå 

bästa resultat. (PEFC Certified, 2018b). I Finland upprätthålls, främjas och beviljas PEFC 

certifieringen av PEFC Finland – Finlands Skogscertifierings r.f. medan Föreningen för 

hållbart skogsbruk r.f. innehar de regionala PEFC-gruppcertifikaten i Finland. Den nationella 

standarden för Finland uppdaterades senast år 2014 och togs i bruk år 2016. I standarden 

finns det 32 stycken kriterier som måste beaktas och uppfyllas under skogsbruket i den 

certifierade skogen. (Föreningen för Hållbart Skogsbruk r.f. 2018), (PEFC Finland, 2014. 

PEFC - skogscertifieringens metoder för genomförande, s. 4 ,9). Certifikatet kan ansökas av 

en enskild skogsägare eller den part som är ansvarig för skogsvården på det certifierade 

området. En skogsägares skog blir automatiskt PEFC-certifierad då skogsägaren bestämmer 

att bli medlem i en skogsvårdsförening. Den som ansöker om certifikatet bär ansvaret över att 

de krav som certifieringen ställer gällande skogsbruket i certifierade skogar uppfylls. (PEFC 

Finland, 2014. PEFC - skogscertifieringens metoder för genomförande, s. 9), 

(Skogsvårdsföreningen Skogsreviret r.f.. 2018). 

 

4.2 FSC 

 

FSC (Forest Stewardship Council) är precis som PEFC en internationell 

certifieringsorganisation med syfte att trygga skogarnas mångfald och garantera ett hållbart 

skogsbruk. (FSC - Forest stewardship council, 2018a). I världen finns det ungefär 199 
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miljoner hektar skog som är certifierad under  FSC varav 1,36 miljoner hektar består av 

skogar belägna i Finland. (FSC - Forest stewardship council, 2018b). 

 

Organisationen grundades år 1993 av en grupp intressenter från miljöbranschen, skogs-

branschen och den samhälleliga branschen p.g.a. en växande oro gällande minskningen av 

skogsarealerna i världen. FSC strävar också precis som PEFC efter att i varje land skapa en 

nationell standard, som fungerar bäst för respektive land för att effektivast skapa ett lönsamt 

och hållbart skogsbruk. Den finska FSC-standarden godkändes år 2010 och uppdateras med 

fem års mellanrum enligt FSC regler. (FSC - Forest stewardship council, 2018c). Nuförtiden 

är det också vanligt att man har ett såkallat dubbelcertifikat. De flesta FSC- skogarna i 

Finland har också ett PEFC certifikat. 

 

FSC baserar sig på tio huvudprinciper och kriterier gällande naturvården anknutna till 

principerna. Skogsägare som är anslutna till FSC förutsätts att följa dessa principer. 

 

 

FSC 10 huvudprinciper: 

 

1. Överensstämmelser med lagar och FSC:s principer 

2. Ansvar beträffande ägande- och nyttjanderätter 

3. Urbefolkningars rättigheter 

4. Förankring i samhället och arbetarnas rättigheter 

5. Skogens nytta 

6. Påverkan på miljön 

7. Skötselplaner 

8. Uppföljning och utvärdering 

9. Skogar med högt bevarandevärde 

10. Plantageskogsbruk 

 

(FSC - Forest stewardship council, 2018d) 

 



12 
 

4.3 Certifieringens krav på naturvårdsträd 

 
Markägaren är inte enligt skogslagen juridiskt förpliktad att lämna naturvårdsträd. En 

markägare som har certifierat sin skog och gått med i ett certifieringssystem är dock skyldig 

att uppfylla de minimikrav som skogscertifieringen ställer på kvarlämnade naturvårdsträd. 

(Äijälä, et al. 2014, s. 186). 

 

4.3.1 PEFC - krav på naturvårdsträd 

 

PEFC kräver att det lämnas minst 10 st. levande naturvårdsträd/ha på s.k. stämplingspostnivå. 

Naturvårdsträden kan sammanföras i grupper på stämplingspostnivå. Med stämplingspost 

avses ett skogsområde som ägs av samma skogsägare och som avgränsats eller märkts ut i 

terrängen för avverkning. Stämplingsposten kan bestå av flera separata beståndsfigurer som 

kan avverkas på olika sätt och vid olika tidpunkter. Naturvårdsträden vid 

förnyelseavverkningar ska vara minst 10 cm grova på brösthöjd, de ska vara viktiga för den 

biologiska mångfalden och de ska ha goda förutsättningar att utvecklas till gamla träd. (PEFC 

Finland, 2014. Kriterier för PEFC skogsceritifiering. s. 22-23). 

 

Om det finns tillgång till grov död stamved i beståndet lönar det sig att lämna den kvar 

istället för att spara naturvårdsträd. Död ved anses vara mer värdefull för den biologiska 

mångfalden i de finska skogarna. Med död stamved avser PEFC grova torrakor som är över 

20 cm på brösthöjd och andra döda stående träd, högstubbar och lågor. Med död ved avses 

inte träd som fått torka på rot avsiktligen och för ekonomisk utvinning och inte heller döda 

barrträd, när det skulle strida mot lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) att 

lämna kvar dem. (PEFC Finland, 2014. Kriterier för PEFC skogscertifiering. s. 23). 

 

PEFC kräver att vissa typer av träd som anses speciellt viktiga för den biologiska mångfalden 

ska prioriteras då man väljer naturvårdsträden. Till potentiella naturvårdsträd som godkänns 

av PEFC (2014 standard) är: 

 

- boträd för rovfåglar 

- grova enar 
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- gamla träd med brandlyror 

- grova trädindivider från den tidigare trädgenerationen 

- trädindivider med olika former 

- ädla lövträd 

- ståtliga aspar 

- sälgar, häggar och rönnar med tydlig stam 

- klibbalar 

- hålträd 

 

(PEFC Finland, 2014. Kriterier för PEFC skogscertifiering. s. 23). 

 

4.3.2 FSC - krav på naturvårdsträd 

 

FSC-certifieringen kräver precis som PEFC-certifieringen att det lämnas 10 naturvårdsträd 

per hektar. Naturvårdsträden kan också sammanföras på stämplingspostnivå. I södra Finland 

ska grovleken på naturvårdsträden dock vara minst 20 cm på brösthöjd och i norra Finland 

minst 15 cm på brösthöjd. FSC kräver också i motsats till PEFC att vissa träd alltid sparas 

oberoende om de räknas som officiella naturvårdsträd eller inte. Dessa träd är: 

 

a) Träd klart grövre än det härskande beståndet som på brösthöjd har en diameter på 

minst 60 cm (tall, gran, björk, ek) eller 40 cm (övriga träd arter) 

b) Träd som på brösthöjd är minst 10 cm grova (ädla lövträd, vide, sälg, hägg, rönn och 

klibbal) 

c) Ståtliga aspar som är minst 40 cm på brösthöjd och förekommer i barrträdsdominerad 

skog 

d) Hålträd 

e) Rovfåglars boträd 

f) Tallar med skogsbrandskador. I norra Finland på områden där det förekommer rikligt 

med skogsbrandskador bör man spara minst 10 brandskadade träd per hektar. (FSC 

standard for Finland, 2011. s. 28). 

 

 



14 
 

Beträffande död ved kräver FSC att man sparar minst 20 döda träd som är över 10 cm grova 

på brösthöjd per hektar, om sådana finns på området. All död ved från lövträd sparas alltid. 

(FSC standard for Finland, 2011. s. 27). 

 
 
 

5 Naturvårdsträd 

 

Med naturvårdsträd avser man ett träd som markägaren beslutar att ej fälla vid en avverkning. 

Målsättningen är att naturvårdsträdet aldrig fälls utan det får istället växa, dö och förmultna 

på det stället där  det en gång börjat gro. Målsättningen med att lämna träd kvar vid en 

avverkning är att trygga naturens mångfald. Naturvårdsträden spelar också en viktig roll för 

landskapsbilden. (Äijälä, et al. 2014, s. 185). 

 

Att lämna naturvårdsträd blev allmänt i Finland först under medlet av 1990-talet i samband 

med att certifieringssystemen togs i bruk. Man började då få ett större intresse för naturvård 

som tryggar den biologiska mångfalden i skogen. Man hittar inga naturvårdsträd i finska 

gallringsskogar helt enkelt för att naturvårdsträd är en så ny åtgärd inom det finska 

skogsbruket. I gallringsskogar kan man etablera naturvårdsträden i samband med första eller 

andra gallringen för att underlätta arbetet i kommande avverkningar och slutavverkningen. 

(Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 44). 

 

Naturvårdsträden erbjuder som levande, som döda eller som murknande en livsmiljö för en 

stor mängd arter. På grund av detta är sparandet av naturvårdsträd ett effektivt sätt att bevara 

mångfalden i skogen. (Äijälä, et al. 2014, s. 185). 

 

Skogslagen förpliktar inte skogsägaren att lämna naturvårdsträd kvar vid avverkningen. Det 

är en frivillig naturvårdande insats av skogsägaren. Men de flesta skogsägare i Finland väljer 

dock att lämna naturvårdsträd p.g.a. att deras skog är certifierad. Skogscertifieringen kräver 

att det lämnas naturvårdsträd efter en avverkning. Kraven på naturvårdsträden varierar med 

certifieringen som skogsägaren är ansluten till. (Lilja-Rothsten 2015, s. 289). 
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Vid förnyelseavverkningar beroende på storleken av avverkningsytan, lönar det sig att 

koncentrera naturvårdsträden i grupper. Detta är det effektivaste sättet att bevara mångfalden 

i skogen och också ekonomiskt sett lönsammast. Om alla naturvårdsträd är koncentrerade i en 

tydlig grupp kan man lätt beakta gruppen i framtida skogsskötselåtgärder och avverkningar. 

(Äijälä, et al. 2014, s. 186). 

 

Det rekommenderas att man i medeltal lämnar minst 10 naturvårdsträd per hektar. I första 

hand är det asp och ädla lövträd som bör gynnas som naturvårdsträd. Enligt 

rekommendationerna är också sälg, al och rönn som bra alternativ som naturvårdsträd. Gamla 

eller döda träd av huvudträdslagen tall och gran är också viktiga för mångfalden. Oberoende 

av trädslaget rekommenderas det att naturvårdsträden är gamla och grova. (Saaristo, 

Kuusinen & Nieminen 2010, s. 30). 

 

Enligt skogsstatistisk årsbok 2014 finns det i medeltal 9 levande naturvårdsträd per hektar 

(2,6 m³/ha) i de finska privatägda skogarna. Mängden död ved är 0,8 m³/ha. 

(Metsätilastollinen vuosikirja, 2014 s. 97, 92). Detta framgår i tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Statistik över naturvårdsträdens kvalitet, mängd och värde i finska privatägda 

skogar. (Metsätilastollinen vuosikirja, 2014 s. 97). 

Naturvårdsträd i privatägda skogars förnyelseavverkningar 2013 

 

 

Döda träd

Utmärkt God Tillfredsställande Svag Totalt Volym m³/ha Antal/ha Värde €/ha Volym m³/ha

Hela landet 25 56 16 3 100 2,6 9 82 0,8

0 Åland 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Kusten 42 38 11 10 100 2,9 10 112 1,1

2 Sydvästra Finland 24 65 11 0 100 3,5 9 119 0,5

3 Tavastland-Nyland 8 76 16 0 100 4 8 137 0,6

4 Sydöstra Finland 10 75 12 3 100 4,2 10 104 1,4

5 Birkaland 41 31 26 1 100 4,2 9 159 1,5

6 Södra Savolax 13 70 11 6 100 3,1 12 108 1,2

7 Södra och Mellersta Österbotten 13 68 16 3 100 1,7 10 41 0,6

8 Mellersta Finland 36 60 4 0 100 3,1 13 97 0,7

9 Norra Savolax 5 49 45 0 100 2,4 8 46 0,5

10 Norra Karelen 12 64 23 0 100 1,8 6 66 1

11 Kajanaland 31 56 10 2 100 2,1 13 63 0,6

12 Norra Österbotten 48 44 8 1 100 1,3 8 40 0,4

13 Lappland 25 46 22 7 100 0,9 8 19 0,5

Område

% av förnyelseytan för respektive kvalitets klass

Mängden naturvårdsträd och dess värde

Levande träd

Naturvårdsträdens kvalitet
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5.1 Naturvårdsträdens roll i tryggandet av naturens mångfald 

 

Naturvårdsträd gynnar den biologiska mångfalden genom att erbjuda en levnadsmiljö för ett 

stort antal arter i vår natur. Genom att spara naturvårdsträd på avverkningsytan bevarar man 

de arter som är beroende av träden för att kunna leva. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, 

s. 24). 

 

Gamla naturvårdsträdträd fungerar som en levnadsmiljö för ett större antal arter än yngre 

naturvårdsträdträd. Ett träd blir större ju äldre det blir. Stammen blir grövre och kronan blir 

vidare. Då trädet blir äldre får det egenskaper som ett ungt träd inte har. Ett exempel på dessa 

egenskaper är grov uppsprucken bark som kan erbjuda livsmiljöer för många krävande arter. 

Då trädet dör faller det slutligen omkull och börjar fungera som en värd för andra arter som är 

beroende av död ved. I Finland finns ca 4000-5000 arter som är beroende av död ved. 

(Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 24). 

 

P.g.a. att naturvårdsträd har en hög dödlighet behöver man relativt stora mängder 

naturvårdsträd på kalytan för att bibehålla levnadsmiljön för en längre tid. Då 

naturvårdsträden är flera fungerar de som en levnadsmiljö för ett större antal arter och för en 

längre tidsperiod. Om naturvårdsträden är få till antalet är har de inte en lika stor betydelse 

eller lika långvarig betydelse för artmängden på kalytan. (Heikkala, O. 2016 s. 9). 

 

Då man utför beståndsvård i form av plantskogsröjningröjning eller då man utför en 

förröjning i en skog bör man inte röja naturvårdsträdgruppen varken före eller efter gallringen 

eller förnyelseavverkningen. Det uppstår då en mera mångsidig naturvårdsträdgrupp med 

åldersvariation. Naturvårdsträdgruppen gallras heller aldrig. De undertryckta träden blir med 

tiden död ved innan beståndet har uppnått slutavverkningsålder. Den oröjda underväxten som 

ofta innehåller asp och al har också en positiv betydelse för vilt i form av skydd och föda. 

(Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 44). 

 

Den biologiska maximiåldern för de flesta av våra trädslag är mycket högre än den 

ekonomiska omloppstiden för ett bestånd. Träden avverkas innan de hinner nå sin biologiska 

maximiålder så att markägaren kan få den största ekonomiska nyttan ur beståndet. Då träden 

inte får möjlighet att bli gamla och förvandlas till död ved kan många arter som är beroende 



17 
 

av äldre träd eller död ved, inte leva i beståndet. Arter som är beroende av äldre träd eller död 

ved är beroende av just denna sorts miljö p.g.a. den nödvändiga näringen som äldre träd och 

död ved medför sig. Då lämplig näring inte finns till förfogande i beståndet kan många arter 

helt enkelt inte leva där. Genom att lämna naturvårdsträd garanterar man att arterna kan 

fortsätta att leva på avverkningsytan. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 24). 

 

5.2 Lövträd  eller barrträd som naturvårdsträd? 

 

Om man vill gynna den biologiska mångfalden i skogen genom att lämna naturvårdsträd, 

rekommenderas det att man sparar lövträd framom barrträd. Artantalet är större i lövskogar 

eller i skogar med lövträdsinslag än i ren barrskog. Detta beror på att trädslagen är flera till 

antalet i lövskog och flera arter lever på död ved av lövträd än på död ved av barrträd. 

Markvegetationen i lövskog är också rikare än i barrskog p.g.a. att förnan av lövträden höjer 

markens pH-värde vilket leder till en snabbare omsättning på näringsämnen och ökar därmed 

antalet marklevande arter. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 26). 

 

Av lövträden är det främst asp, sälg och ädla lövträd som är speciellt viktiga för ett stort antal 

arter. (Äijälä, Koistinen, Sved, Vanhatalo & Väisänen 2014, s. 185). Aspen (Populus tremula) 

är ett bra alternativ som naturvårdsträd p.g.a. att den uppvisar vissa särdrag som gör den till 

ett nyckelträd för skogens biologiska mångfald. För det första har barken på aspen fåror. 

Aspens bark är heller inte speciellt sur vilket gör den till en bra levnadsmiljö för bl.a. mossor 

och lavar. För det andra har aspen en tendens att murkna inifrån, även om stammen fortsätter 

att växa. Aspen blir alltså ihålig. Såkallade hålträd är lämpliga träd för fåglar att häcka i. 

(Metso. 2011). 

 

Sälgen (Salix caprea) är liksom aspen ett bra alternativ som naturvårdsträd. Sälgen växer 

snabbt och har en kort omloppstid. Sälgen vid 50 års ålder att murkna. Med rötan följer tickor 

vilka lockar insekter till sig som i sin tur fungerar som föda för hackspettar och andra arter 

som använder insekter som föda. Sälgen är också ett tidigt blommande träd. Blommorna slår 

ut redan i april och fungerar därför som årets första näringskälla för många pollinerare vilka 

behövs för att pollinera andra växter. (UPM Metsä. 2018). 
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Av alla de finska trädslagen är det skogseken (Quercus robur) som har flest djur och växter 

anknutna till sig. P.g.a. detta är eken och ekskogar en såkallad hotspott för den biologiska 

mångfalden i naturen. Eksläktet består av ca 600 arter som växer på hela norra halvklotet i 

den tempererade zonen. I Finland växer endast en art vilt nämligen skogseken. I de varmare 

delarna av Europa är eken en allmän skogbildande trädart. P.g.a. ekens allmänhet i Europa 

har hundratals arter blivit beroende av trädet för att kunna leva och många andra arter drar 

också nytta av eken fast de inte är beroende av den. Många insekter äter ekens blad. Över 50 

finska fjärilsarter behöver ekens blad som föda i larvstadiet. Många skalbaggar av vilka vissa 

är utrotningshotade använder ekens levande och döda ved som föda. Ekskogar har sina egna 

svamparter varav ca 60 arter bildar rotkontakt (mykorrhiza) med trädet. Det finns rötsvampar 

som lever endast på ekens ved medan andra lever på ekens förna. Eken har precis som aspen 

och sälgen en räfflad bark som fungerar som levnadsmiljö för vissa utrotningshotade mossor 

och lavar. Där eken växer är markvegetationen rik och däggdjur använder de energirika 

ekollonen som föda. Gamla ekar är ofta ihåliga och fåglar häckar i dem. (Suominen. 2018). 

 

En av orsakerna varför man inte rekommenderar barrträd (gran och tall) som naturvårdsträd 

är att risken för svamp - och insektskador stiger. De vanligaste svamp- och insektskador som 

drabbar barrträd är förekomsten av rotticka och insekten granbarkborre. (Saaristo, Kuusinen 

& Nieminen 2010, s. 40). 

 

Rottickan är en svampart som förorsakar rotröta på gran och tall. I Finland förekommer två 

olika arter av rotticka: granrotticka (Heterobasidion parviporum) och tallrotticka 

(Heterobasidion annosum). Orsaken till att rottickan anses vara en skadegörare i skogen är att 

den förorsakar ekonomiska förluster om den sprider sig i skogsägarens skog. Rötskadat virke 

duger inte som t.ex. sågvirke och är svårt att förädla och priset på virket sjunker. 

(Naturresursinstitutet Luke, 2014). 

 

Om det förekommer stora mängder virke som angripits av rottickan lönar det sig inte att 

skapa naturvårdsträd eller död ved av detta virke. Istället rekommenderas det att man 

avlägsnar virket från avverkningsytan för att hindra svampens spridning i beståndet och i de 

omkringliggande bestånden. Det gäller att skapa naturvårdsträd av ett träd som inte är 

angripet av rotticka. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 40). 
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Gran rekommenderas inte i första hand som naturvårdsträd bland annat p.g.a. granen är en 

trädart som är känslig för stormskador. Granens rotsystem är väldigt ytligt vilket leder till att 

trädet faller i en storm med större sannolikhet än andra trädslag. Naturvårdsträdgrupper 

brukar utsättas för hård vind helt enkelt för att omgivande träd avlägsnas från beståndet i 

samband med avverkningen och kan därför inte dämpa vindens tryck på naturvårdsträden. Ett 

bra sätt att lösa vindproblemet är att man skapar en naturvårdsträdgrupp som består av både 

gran och lövträd istället för en naturvårdsträdgrupp som består enbart av gran. Då minskar 

man risken för stormskador. (Vedel, Dahl Møller, Svedberg & Jansson 2008, s. 62). 

 

En grupp av nyligen omkullfallna granar kan locka till sig en allmän skadeinsekt i 

granskogar, nämligen granbarkborren. Granbarkborren är en ca halv centimeter lång mörk 

insekt som lever i granens bark. Den dödar trädet då den använder trädets floemskikt som 

föda och sprider blånadssvampar. Den förökar sig oftast i svaga gamla granar, i 

granvindfällen och i färskt granvirke med bark. Om det sker en massvärmning av 

granbarkborren kan det  bli brist på föda och rum för den att föröka sig vilket kan leda till att 

den väljer att angripa levande granbestånd och därmed orsaka skada för skogsägaren själv 

och för andra skogsägare i närheten. (Juntunen, 2015). 

 

Lagen om bekämpning av skogsskador kräver att allt granvirke som överstiger 10 m³ i form 

av vindfällen, snöbrott eller avverkat granvirke med bark på ska transporteras bort från 

skogen före 15.7 eller 15.8. Tidpunkten är beroende av var skogen är belägen. I södra Finland 

är tidsbegränsningarna tidigare än i norra Finland. (Lag om bekämpning av skogsskador, 

20.12.2013/1087 3 § & 6 §). 

 

5.3 Placering av naturvårdsträd 

 

Då man planerar naturvårdsträdens placering finns det många rekommendationer att följa. 

Man bidrar effektivare till tryggandet av naturens mångfald om man placerar 

naturvårdsträden rätt. Det rekommenderas att man på förhand tänker på hur landskapsbilden 

förändras vid ett hygge. Man kan också påverka det visuella slutresultatet beroende på hur 

man placerar naturvårdsträden. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 34-41). 
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Det rekommenderas att naturvårdsträden placeras i en grupp eller i flera grupper på 

förnyelseytan. Detta beror på att åtgärderna som görs i skogen under omloppstiden och under 

kommande omloppstider underlättas. Det är också ett bättre alternativ med tanke på den 

biologiska mångfalden, då naturvårdsträden får växa i grupper. Risken för vindfällen minskar 

också  markant. Med tiden kommer naturvårdsträden att dö och skapa en koncentration av 

död ved på platsen. I framtida avverkningar är det lättare att identifiera naturvårdsträden och 

den döda veden om de befinner sig i en klar separat grupp från resten av beståndet. På så sätt 

undviker man också risken att naturvårdsträden eller den döda veden avverkas eller skadas. 

Ifall man utför en naturlig förnyelse av skog och lämnar kvar fröträd på förnyelseytan 

godkänns dessa träd som naturvårdsträd i både PEFC och FSC certifieringen. (Äijälä, et al. 

2014, s. 186). 

 

5.3.1 Fuktiga sänkor 

 

Om det finns en fuktig sänka, t.ex. en torvmark eller en försumpad del av momarken på 

avverkningsytan kan man lämna naturvårdsträden på det våta stället om det förekommer 

potentiella naturvårdsträd där. Om det inte förekommer något trädbestånd i den fuktiga 

sänkan kan man lämna naturvårdsträdgruppen vid kanten av den våta marken. Den våta 

marken är svår att ta sig över med en tung skogsmaskin. Våta partier hör till lågproducerande 

marker. Det är därför ekonomiskt sett  lönsammast för markägaren att utnyttja de bäst 

lämpade markerna för virkesproduktion. Våta skogsbeklädda marker har också ett högre 

ekologiskt värde jämfört med t.ex. torra karga marker så både skogsägaren och arterna som 

lever på avverkningsytan gagnas av att naturvårdsträden placeras i den fuktiga sänkan eller 

brevid den. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 35). 

 

5.3.2 Koncentrationer av död ved 

 

Om en stor andel död ved koncentreras på en plats i beståndet kan man försöka att skapa 

naturvårdsträd av träd, som växer intill den döda veden. Den döda veden kan bestå av t.ex. 

gamla vindfällen som inte blivit tillvaratagna av skogsägaren och har förvandlats till en 

värdefull livsmiljö för ett stort antal arter. Då naturvårdsträden växer invid eller runt den döda 
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veden minskar risken för att den döda veden avverkas eller förstörs i framtida skötselåtgärder 

eller avverkningar. Det är lättare att beakta den döda veden då allt som ska sparas under 

avverkningen är koncentrerat på ett och samma ställe. Den döda veden är därmed lättare att ta 

hänsyn till. Om man redan skapat en naturvårdsträdgrupp i beståndet men ändå vill försöka 

skydda eller betona den döda veden, kan man kapa träd på hälften invid den döda veden och 

lämna kvar högstubbar runt den döda veden. På så sätt är det lättare att t.ex. på vintern veta 

var det inte lönar sig att skapa ett körstråk med en skogsmaskin. (Saaristo, Kuusinen & 

Nieminen 2010, s. 33). 

 

5.3.3 Värdefulla livsmiljöer 

 

Om det förekommer en värdefull livsmiljö på avverkningsytan rekommenderas det att 

naturvårdsträden sparas invid den värdefulla livsmiljön. På så sätt ökar man den värdefulla 

livsmiljöns naturliga skydd ifall det är frågan om en livsmiljö som är beroende av 

trädbeskuggning. Om den värdefulla livsmiljöns gränser är utmärkta av t.ex. naturvårdsträd 

eller högstubbar är det mindre risk att det sker misstag under avverkningen. Gränserna till 

den värdefulla livsmiljön är då också lättare att identifiera i terrängen. Naturvårdsträden 

avverkas inte, och det minskar risken för att den värdefulla livsmiljön påverkas negativt 

under avverkningen eller framtida avverkningar. Om den värdefulla livsmiljön är ett s.k. 

skogslagsobjekt (särskilt viktig livsmiljö) måste man avgränsa livsmiljön så att 

strukturdragen bevaras under avverkningen. Som naturvårdsträd räknas de träd som lämnas 

kvar utanför den särskilt viktiga livsmiljöns gränser. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, 

s. 34). 

 

5.3.4 Vattendrag 

 

Om avverkningsytan gränsar till ett vattendrag rekommenderar man att naturvårdsträden 

placeras längs vattendragets kant. Naturvårdsträden bildar då en s.k. skyddszon mellan 

avverkningen och vattendraget. Att lämna en skyddszon till ett vattendrag under 

avverkningen är en vattenvårdsåtgärd som görs för att hindra eutrofiering av vattendrag. 

Eutrofieringen av vattendraget hindras genom att skyddszonen hindrar fasta partiklar och 
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näringsämnen från att sköljas ut i vattendraget. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 104-

107). Det rekommenderas att man sparar en åtminstone 5 meter bred skyddszon till 

vattendrag. På marker där jordarten är väldigt finkorning eller marken lutar starkt eller där 

avverkningsytan är anknuten till ett omfattande avrinningsområde bör man skapa en bredare 

skyddszon. (Äijälä, et al. 2014, s. 201-202). De två dominerande certifieringssystemen i 

Finland (PEFC och FSC) kräver att man lämnar en skyddszon intill tjärnar, sjöar, bäckar, åar, 

älvar och havsstränder. Hur bred skyddszonen ska vara är olika för PEFC och FSC beroende 

på vattenvårdsobjektet. Vid tjärnar och sjöar kräver PEFC att skyddszonen är åtminstone 5-

10 meter bred medan FSC kräver att skyddszonen vid tjärnar och sjöar är åtminstone 10 

meter bred. Vid bäckar, åar, älvar och havsstränder kräver PEFC att skyddszonen är 

åtminstone 5-10 meter bred medan FSC kräver att skyddszonen vid bäckar, åar, älvar och 

havsstränder är åtminstone 15 meter bred. (PEFC Finland, 2014. Kriterier för PEFC 

skogscertifiering. s. 24-25), (FSC standard for Finland, 2011. s. 33). 

 

5.3.5 Skogsbryn 

 

Ett skogsbryn är en speciell skogsmiljö som gränsar till ett öppet landskap som t.ex. en åker 

eller en torvmark. Om beståndet som ska avverkas innehåller ett skogsbryn är det lämpligt att 

placera naturvårdsträden längs brynet eller skapa naturvårdsträd av träden i brynet. 

Skogsbryn har ofta en hög artrikedom av både växter och djur. Förutom att det ofta växer 

ypperliga naturvårdsträd som asp, björk, rönn och sälg i brynet så finns det ofta ett tätt 

buskage på marknivån som vilt använder som skydd. Det rekommenderas att 

naturvårdsträden placeras i en långsmal grupp längs kanten om det är möjligt. På så sätt 

förstör man inte miljön och landskapsbilden ändras inte heller markant. (Saaristo, Kuusinen 

& Nieminen 2010, s. 35). 

 

5.3.6 Ekologiskt värdefulla trädindivider 

 

Om man under planeringen av en avverkning ser att det på avverkningsytan finns träd som är 

viktiga för skogens biologiska mångfald t.ex. ädla lövträd (ek, skogslind, alm, lönn, ask, 

hassel), sälg och asp eller träd som hör till den förra trädgenerationen bör man sträva till att 
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placera naturvårdsträdgruppen så att gruppen inkluderar dessa träd. Bestånd av ädla lövträd är 

mycket sällsynta i Finland men att hitta enskilda ädla lövträd i de finska ekonomiskogarna är 

inte ovanligt. Om det finns träd som är värdefulla för skogens biologiska mångfald utspridda 

på avverkningsytan bör man sträva till att spara dessa träd även om de inte växer i en grupp. 

(Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 38). 

 

5.3.7 Vad man bör undvika gällande placering av naturvårdsträd 

 

Det är bra om markägaren beslutar att lämna naturvårdsträd för att förstärka den biologiska 

mångfalden i sin skog men det finns vissa åtgärder man bör undvika då man skapar 

naturvårdsträd. Man kan åstadkomma mera skada för naturen eller människan om man inte 

planerar på rätt sätt. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 40). 

 

Man bör inte placera naturvårdsträdgruppen i närheten av el- och telefonlinjer eller andra 

konstruktioner. Alla träd dör och faller förr eller senare. Då är det bra om trädet inte 

förorsakar skada och onödiga kostnader för olika intressenter. Om trädet  med tanke på 

mångfalden är ett värdefullt träd så kan man kapa trädet och skapa en högstubbe av det. Träd 

som är väldigt grova och som under en längre tid utsatts för hård vind är undantag. Man bör 

också undvika att lämna en naturvårdsträdgrupp strax invid eller längs en trafikled. Det finns 

risk att naturvårdsträden faller på vägen. Man kan dock placera naturvårdsträden längs 

vägkanten om syftet är att ”gömma in” en avverkningsyta från trafikleden. Träden bör då 

helst placeras tillräckligt långt bort från vägen så att risken för trafikavbrott p.g.a. ett fallet 

träd minskar. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 40). Gällande torrakor 

rekommenderas det att man alltid avverkar torrakor som kan vara en säkerhetsrisk. Hålträd 

och t.ex. torra granar som äventyrar säkerheten vid avverkningen är det skäl att fälla eller 

kapa till högstubbar. För säkerhetens skull rekommenderas det att man fäller fallfärdiga träd 

speciellt på ställen där människor vistas t.ex. på rekreationsområden och gångstigar. 

(Metsäteho & Tapio, 1998) 
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6 Död ved 

 

Med död ved anses ved som helt och hållet har slutat att leva. Då ett träd slutar att leva 

förlorar det sin styrka och faller förr eller senare oftast p.g.a. vind. Trädet kan falla i etapper 

och bilda en så kallad högstubbe eller så kan trädet falla i form av en rotvälta. Med tiden 

börjar bakterier och svampar bryta ner trädets virke om det finns tillgång till syre. Också 

bladen, barren, barken och rötterna bryts ner. Veden blir mjuk och porös och kan till och med 

malas sönder med fingrarna. Detta är ett tecken på långt framskriden nedbrytning. Tiden det 

tar för veden att brytas ner av röta kan variera stort. De viktigaste faktorerna som påverkar 

nedbrytningshastigheten är temperaturen och fuktigheten i miljön. Ett dött lövträd kan i södra 

Finland brytas ner på ett decennium medan en död tall i norra Finland kan förbli stående  i 

hundratals år. (Luonto-Liitto, 2018). 

 

Död ved av olika slag förekommer i skogen. Den döda veden kan bestå av halvförmultnade 

kvistar och ris, klenvirke, hela stammar, stubbar eller rötter. Om man beslutar att bevara den 

döda veden i sin skog rekommenderas det att man bevarar grov stående eller grov liggande 

död ved helt enkelt för att de arter som är anknutna till död ved främst hotas p.g.a. bristen på 

just grov död ved (stamved). Man kan t.ex. undvika att avverka torra döda stående träd 

(torrakor) eller skapa död ved i form av en högstubbe, d.v.s. ett träd som är kapat på rot på 3-

5 meters höjd. Kronan kan man lämna brevid högstubben i form av en låga eller flytta den till 

något annat lämpligt ställe som t.ex. i mitten av naturvårdsträdgruppen där den får ligga i fred 

ur vägen för skogsmaskinerna. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 32-33). 

 

Omkring 4000 – 5000 (1/4) av Finlands skogsarter är beroende av död ved i något skede av 

sin livscykel. Arterna använder den döda veden som boplats och som en näringskälla. Vissa 

arter är specialiserade på en viss sorts död ved där trädslaget spelar en stor roll, andra arter 

fordrar en viss ålder på den döda veden. För en del arter fungerar högstubbar som en viktig 

livsmiljö medan de allra flesta kräver grov liggande död ved (lågor). 

 

Arter som lever på död ved är ett stort antal svampar ( speciellt tickor), lavar, mossor, 

insekter (speciellt skalbaggar) och fåglar. Precis som med lövträd i form av stående 

naturvårdsträd fungerar också död ved av lövträd som de mest ypperliga livsmiljöerna för 

största antalet arter som lever på död ved. Nyligen döda barrträd kan i sin tur orsaka skada för 
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resten av beståndet och också på intill liggande skogar då de  lockar barkborrar till sig. 

Enstaka färska döda barrträd i ett bestånd är dock inte en så stor risk för insektskador. 

(Luonnontila.fi, 2015a). 

 

Nuförtiden är största delen av Finlands skogar ekonomiskogar. I dessa skogar hinner inte 

träden bli tillräckligt gamla för att det ska uppstå död ved. Träden avverkas före denna 

process inleds. Detta har lett till att mängden död ved har minskat i de finska skogarna och 

många arter som är beroende av död ved har blivit utrotningshotade. (Luonnontila.fi, 2015b). 

 

Enligt Metlas (nu Luke) inventeringar har dock mängden död ved stigit under de senaste 20 

åren i södra Finland och är nu i medeltal ca 3,8 m³/ha. Mängden död ved har däremot minskat 

i norra Finland och är nu 8 m³/ha (Metsätilastollinen vuosikirja, 2014 s. 92). Variationer i 

förekomsen av död ved framgår ur tabell 2. 

 

I gamla skogar i naturtillstånd är mängden död ved vanligtvis mellan 20-120 m³/ha. (Lilja-

Rothsten 2015, s. 290). Som död ved räknas en över 10 cm grov stam i beståndet. 

(Metsätilastollinen vuosikirja, 2014 s. 92). Mängden död ved som förekommer i skogen 

varierar beroende på skogens geografiska läge, ståndorten och störningshistoriken. (Lilja-

Rothsten 2015, s. 290). I Finlands nationella skogsstrategi 2025 har man som mål att utöka 

mängden död ved i hela landet. Utgångsläget i södra Finland är 3,8 m³/ha och målnivån för 

2025 är 5 m³/ha. I norra Finland är utgångsläget 8,0 m³/ha och målnivån för 2025 10-11 

m³/ha. (Finlands nationella skogsstrategi 2025 - Statsrådets principbeslut 12.2.2015, Juni 

2015, s. 28). 
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Tabell 2. Statistik över stående-, liggande- och den totala andelen död ved i kubikmeter på 

finska skogsmarker. Som död ved räknas en över 10 cm grov stam i beståndet. Totalt 

kolumnen (barrträd och lövträd sammanlagt) innehåller också okända trädarters volymer. 

(Metsätilastollinen vuosikirja, 2014 s. 92). 

Den döda vedens medelvolym på skogsmark 

 

 

 

6.1 Beaktandet av död ved i skogsbruket 

 

Om en markägare har död ved från förut i sin skog rekommenderas det att den döda veden 

aldrig avlägsnas från beståndet. Då man sparar den döda veden i beståndet ska man 

hädanefter i samband med skogsskötselåtgärder och avverkningar beakta den döda veden på 

ett sådant sätt att den inte förstörs. Körstråken bör planeras så att maskinen kringgår den döda 

veden istället för att köra över den och därmed orsakar skada eller förstör den helt och hållet. 

Speciellt sådan död ved som är unik eller ovanlig och fått ligga ostörd redan en längre tid i 

skogen fungerar ofta som en livsmiljö för ett stort antal olika hotade svamp-, insekt-, moss 

och lavarter. Om det ej är möjligt att kringgå den döda veden så kan man försiktigt flytta den 

från körstråket genom att använda gripen på utköraren eller avverkningsmaskinen, eller vid 

markberedning, skopan på grävmaskinen. Det rekommenderas att man flyttar den döda veden 

Barrträd Lövträd Totalt Barrträd Lövträd Totalt Barrträd Lövträd Totalt

Hela landet 1,3 0,4 1,6 3,1 0,6 4 4,4 0,9 5,7

0-10 Södra Finland 0,9 0,3 1,2 1,9 0,5 2,5 2,8 0,9 3,8

0 Åland 4,8 2 6,7 2,1 2 4,1 6,8 4 10,8

1 Kusten 1,4 0,8 2,2 2,2 0,9 3,1 3,6 1,7 5,3

     Södra Kusten 1,4 1 2,4 2,6 1,2 3,8 4 2,2 6,2

     Österbotten 1,4 0,6 2 1,9 0,7 2,6 3,3 1,3 4,6

2 Sydvästra Finland 1 0,1 1,1 1,7 0,3 2,1 2,7 0,4 3,1

3 Tavastland-Nyland 1,3 0,3 1,6 2,3 0,6 3 3,6 0,9 4,6

4 Sydöstra Finland 1 0,5 1,5 1,5 0,7 2,3 2,6 1,1 3,8

5 Birkaland 1 0,5 1,5 1,8 0,4 2,3 2,7 0,9 3,7

6 Södra Savolax 0,8 0,3 1,2 2,5 0,7 3,7 3,3 1,1 4,9

7 Södra och Mellersta Österbotten 0,6 0,1 0,7 0,8 0,2 1,1 1,4 0,4 1,8

8 Mellersta Finland 0,5 0,3 0,8 1,9 0,4 2,4 2,4 0,7 3,2

9 Norra Savolax 0,8 0,3 1,1 1,9 0,5 2,6 2,7 0,7 3,6

10 Norra Karelen 0,7 0,3 1 2,1 0,5 2,8 2,8 0,8 3,8

11-13 Norra Finland 1,8 0,4 2,2 4,7 0,7 5,8 6,5 1,1 8

11 Kajanaland 1 0,2 1,2 2,8 0,5 4,1 3,8 0,7 5,3

12 Norra Österbotten 1,6 0,3 1,8 2,2 0,4 3,1 3,8 0,7 4,9

13 Lappland 2,1 0,5 2,6 6,5 0,8 7,8 8,7 1,3 10,4

Område Stående m³/ha Liggande m³/ha Totalt m³/ha
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till en sådan plats där maskinen inte behöver köra så att den döda veden kan murkna ifred. 

Död ved som hunnit murkna redan en längre tid är däremot svårare att flytta p.g.a. att den lätt 

går sönder. Risken att man förstör död ved växer ju mera murket trädet är. Mest tåliga med 

tanke på flyttning är barrträd som fallit p.g.a. vind och ännu vilar på sina grenar. (Saaristo, 

Kuusinen & Nieminen 2010, s. 32-33). 

 
 
 
 

7 Granskning av naturvården 

 

Vid granskningen av naturvården utreder man hur bra man uppnått de mål man strävar efter 

angående naturvården vid slutavverkningar, naturliga förnyelser eller avverkning av 

överståndare. Gallringsavverkningar eller specialavverkningar granskas alltså inte. 

Granskningen utförs av Finlands skogscentral med syfte att förstärka ekonomiskogarnas 

natur-, landskaps,- kultur och mångbrukets värde samt naturvårdens ekonomiska lönsamhet 

med hjälp av resultaten. Man utreder förutom kvaliteten på naturvården också om 

naturvårdslagens, skogslagens och vattenlagens lagstadgade direktiv gällande naturvården har 

uppfyllts, samt om kraven från skogscertifieringen har uppfyllts. Största delen av 

naturvårdsåtgärderna är frivilliga. Markägaren får alltså själv bestämma till vilken grad 

naturvårdande åtgärder utförs i hens egna skog utöver certifieringens, skogslagens, 

naturvårdslagens och vattenlagens krav. Skogscentralen utför endast granskningar på 

privatägda skogsmarker. (Kuusinen, Joensuu, Makkonen, Matila, Rantala, Saaristo & 

Vanhatalo, 2013. s. 1-3). 

 
 

7.1 Granskning av naturvården gällande naturvårdsträd 

 

Då man granskar de kvarlämnade träden med syfte att utreda naturvårdens kvalitet 

kontrollerar man de mest grundläggande kriterierna gällande naturvården dvs.  

naturvårdsträden, döda veden och hur man beaktat miljöobjekten. En viktig del i 
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granskningen är utredningen över vilka möjligheter gällande naturvårdsträden man hade före 

avverkningen, och vad man har gjort för åtgärder gällande naturvårdsträden i samband med 

avverkningen. (Kuusinen et al. 2013).  

Man delar upp naturvårdskvaliteten beträffande naturvårdsträden i fyra olika klasser, utmärkt, 

bra, nöjaktig och svag. Kriterierna som bör uppfyllas för respektive klass är: 

 

Utmärkt 

- Man har satsat betydligt mera än minimikravet på det sparade beståndet 

(naturobjekten och naturvårdsträden). 

- På avverkningsytan kan man inte upptäcka en enda av de brister gällande 

naturvårdsträd eller naturobjekt som räknas upp i förteckningen över orsakskoder. 

- På objekt där förutsättningarna för kvarlämnande av för mångfalden värdefulla 

naturvårdsträd har varit bättre än normalt har man sparat betydligt flera naturvårdsträd 

än man gör på förnyelseytor i genomsnitt. 

- Man har vid avverkningen till största delen lyckats säkerställa de naturvärden som är 

förknippade med beståndet. 

- Som naturvårdsträd har man valt ut gamla träd som är värdefulla i 

naturvårdshänseende. 

- Den döda ved som funnits på området har inte tagits bort eller körts sönder. 

- På en ordinär avverkningsyta, på ett ställe där det inte finns någon särskild variation i 

beståndet eller terrängens kupering, har naturvårdsträden koncentrerats till en stor 

grupp. Man kan också ha lämnat kvar enstaka aspar, ädla lövträd och sälgar samt träd 

från tidigare trädgenerationer. 

- Undervegetationen kring naturvårdsträden har inte röjts, beståndet har inte gallrats 

och ingen markberedning har gjorts närmare än 2 meter från naturvårdsträden. Man 

kan ha sågat ner granar eller glasbjörkar till högstubbar. 

- Avverkning av överståndare: Man har utnyttjat de förutsättningar för val och 

gruppering av naturvårdsträd som skapats vid tidigare förnyelseavverkningar. 

 

God 

- En rutinmässig behandling utan större fel. 

- Det bevarade beståndet uppfyller kraven enligt skogslagen (trädbevuxna objekt enligt 

§ 10 har säkerställts) och kriterierna för certifiering. 
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- På ett ordinärt objekt finns levande naturvårdsträd och grova lågor i medeltal minst 10 

stycken per hektar. Det finns ändå brister som gäller valet och grupperingen av 

naturvårdsträd, så prestationen kan inte bedömas som exemplarisk. 

- Det finns flera naturvårdsträd än vad som rekommenderas, men träden har oplanerat 

sparats i skilda grupper. 

- Det skulle det ha funnits goda förutsättningar för att lämna kvar fler naturvårdsträd på 

objektet, men den möjligheten har inte utnyttjats vid avverkningen. 

- På en yta med naturlig förnyelse kan naturvårdsträden inte särskiljas från fröträden. 

- Hyggesrensningen har sträckt sig till grupperna av naturvårdsträd och/eller det finns 

brister ifråga om avgränsningen av markberedningen. 

 

Tillfredsställande 

- Prestationen är felaktig till centrala delar. Vitsordet är nöjaktigt om man noterar 

lindriga avvikelser från kriterierna för skogscertifiering eller lagstiftningen (tryggande 

av trädbevuxna objekt enligt § 10 i skogslagen).  

- Rekommendationerna för naturvårdsträd syns inte i avverkningen. 

- Man har inte lämnat kvar ett tillräckligt stort bestånd i en värdefull livsmiljö för att 

dess egenskaper ska tryggas. Naturvårdsträd har sparats på sådana ställen, där deras 

betydelse i naturvårdshänseende är betydligt mindre. 

- På objektet finns sammanlagt färre än 10 levande naturvårdsträd eller grova stående 

döda träd eller lågor per hektar. Det finns anmärkningar mot valet av naturvårdsträd. 

- Vid avverkningen av överståndare, där man utgått från en traditionell jämn 

trädställning har färre än 10 överståndare per hektar sparats som naturvårdsträd. 

 

Svag 

- På avverkningsytan finns vid bedömningstidpunkten nästan inga bevarade träd. Man 

har inte sparat några naturvårdsträd alls, eller bara ytterst få i förhållande till arealen. 

- I trädbevuxna livsmiljöer av klass 1-3 har inte tillräckligt med träd lämnats kvar, utan 

de egenskaper som är förbundna med träden har förändrats på största delen av arealen. 

(Metsäkeskus, 2017). 

 

Hur bra naturvården påverkas genom naturvårdsträden på avverkningsytan bedöms genom en 

sammanfattning av ett antal punkter som anses vara essentiella med tanke på naturvården.  
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- Antalet naturvårdsträd, val av naturvårdsträd och placering av naturvårdsträd. 

- Tryggandet av trädbeståndet i miljöobjekt. 

- Beaktandet av naturvårdsträd och död ved vid uttag av rundvirke, röjning, 

markberedning och uttag av energivirke. (Kuusinen et al. 2013).  

 

Då man utför en granskning av naturvårdsträden enligt Skogscentralens anvisningar så 

bokförs de levande naturvårdsträden samt all grov död ved (liggande och stående) i den 

stunden som granskningen utförs på en blankett. För att enklare få fram medelvolymen på 

naturvårdsträden är det lättast att räkna antalet naturvårdsträd klassvis och efter detta räkna ut 

en medelvolym. Naturvårdsträden klassas på följande sätt:  

 

Tabell 3. Tabell över de olika naturvårdsträdklasserna enligt Skogscentralen. 

Levande barrträd gran, tall, en, lärk 

Levande asp, sälg, 

ädelt lövträd 

asp, sälg, ek, skogslind, lönn, ask, skogsalm, vresalm 

Annat levande 

lövträd 

vårtbjörk, glasbjörk, klibbal, gråal, rönn, hägg 

Högstubbe död stående ved, annan dödved, ruttna hakor och konstgjorda 

ruttna hakor (hakans längd minst 2 m) 

Liggande dödved 

(d1.3 ˃ 20 cm) 

liggande dödved, murkna rötter, kvarlämnat virke (minst 2 m långa 

stockar) 

 

(Kuusinen et al. 2013).  
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Som naturvårdsträd och död ved räknas: 

 

- Alla levande naturvårdsträd innanför avverkningsytan som är minst 10 cm grova. 

Träd som fallit in i avverkningsytan från närliggande bestånd räknas inte som 

naturvårdsträd 

- All stående och liggande död ved som är över 20 cm grov innanför avverkningsytan 

- Träd i särskilt viktiga livsmiljöers räknas inte. Träd i omedelbar närhet av fornminnen 

och rekreationsobjekt räknas som naturvårdsträd 

- Alla enstaka träd eller trädgrupper i omedelbar närhet av särskilt viktiga livsmiljöer 

men som ändå inte hör till någon särskilt viktig livsmiljö. (Kuusinen et al. 2013).  

 

Vid fröträdsställningar bokförs i första hand endast klart avvikande träd eller trädgrupper som 

ej fungerar som fröträd. Om det ej finns tio klart avvikande träd per hektar så räknas 

fröträden som naturvårdsträd så att certifieringskraven uppfylls (antalet naturvårdsträd 

bestäms i framtiden då man avverkar fröträden). (Metsäkeskus, 2017). 

 

Enligt skogscentralens kvalitetsuppföljning av naturvården i ekonomiskogarna (Rapport från 

år 2015) redovisas naturvårdsträden enligt kvalitetsklasser. Sammanlagt granskades 918 ha 

förnyelseavverkningar (kalavverkningar 734 ha och naturliga förnyelser 184 ha). Sammanlagt 

granskades 514 stycken naturvårdsträdgrupper. I medeltal fanns det 9,3 levande 

naturvårdsträd per förnyelseyta. Helhetsbedömningen av kvaliteten på naturvårdsträden gav 

resultatet att 23 % uppfyllde kraven för att kunna klassas som utmärkta, 60 % uppfyllde 

kraven för att kunna klassas som goda, 15 % uppfyllde kraven för att kunna klassas som 

nöjaktiga och 2 % uppfyllde kraven för att kunna klassas som svaga. (Skogscentralen, 2015). 

 

 

 

8 Metod 

 

Under naturvårdsträdsinventeringen har jag analyserat följande faktorer: Val av trädslag till 

naturvårdsträd, antal naturvårdsträd per hektar, virkesmängden som är bunden i 

naturvårdsträden, virkets värde och placeringen av gruppen med naturvårdsträd. Alla 
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inventerade naturvårdsträdgrupper är belägna i Västra Nyland, Raseborg. Skogsbruksingenjör 

Carl-Johan Jansson, som är skogsansvarig för Raseborgs stads skogar, har subjektivt valt ut 

de avverkningsytor vars naturvårdsträd har inventerats. Sammanlagt har jag inventerat 8 

stycken slutavverkningsytor, vilka motsvarar totalt ca 40 ha. Ytorna har avverkats under åren 

2014-2016. Min inventering är gjord under år 2017. Jag ville inventera färska, nyligen 

avverkade ytor för att undvika att stöta på stormskadade naturvårdsträdgrupper. Orsaken till 

att alla avverkningsytor är belägna i Raseborg är att jag ville hålla kostnaderna låga genom att 

inte behöva köra allt för långa sträckor. Alla ytor befinner sig inom ca 30 kilometers avstånd 

från min studiebostad. 

 

Som mätinstrument har jag använt diameterklave för att mäta diametern på naturvårdsträdets 

brösthöjd och hypsometer för att mäta naturvårdsträdets höjd. Jag har endast mätt sådana 

naturvårdsträd som är grövre än 10 cm på brösthöjd p.g.a. att 10 cm är minimidiametern som 

PEFC godkänner som naturvårdsträd. För att bestämma medelhöjden per naturvårdsträdgrupp 

har jag från en längre distans med ögonmått bestämt medelträdet för varje grupp. Mätning av 

medelträdet har gett medelhöjden för naturvårdsträdgruppen. Om det förekommit en tydlig 

höjdvariation mellan trädslagen i naturvårdsträdgruppen har jag valt ett medelträd för alla 

trädslag. Jag har endast mätt sådana naturvårdsträdgrupper, vars gränser man tydligt kan 

urskilja i terrängen. Vissa naturvårdsträdgrupper var placerade på ställen där de smälte 

samman med skogsbeståndet invid avverkningsytan och gick därmed inte att urskilja tydligt. 

Beträffande dessa naturvårdsträdgrupper har jag uppskattat om de uppfyller certifieringens 

krav gällande diametern på brösthöjd och antal naturvårdsträd per hektar. Resultatet av 

mätningarna kommer jag att jämföra med skogsstatistik från Luke. Jag kontrollerar också om 

mängden naturvårdsträd uppfyller certifieringens krav. 

 

För att lokalisera avverkningsytorna samt naturvårdsträdgrupperna använde jag mig av kartor 

som Carl-Johan Jansson gav till mig. På kartorna märkte Jansson ut avverkningens gräns och 

var naturvårdsträdgrupperna befann sig på avverkningsytan. Då jag hade kartorna och 

anteckningsmaterial med mig begav jag mig till avverkningsytorna för att utföra mätningarna 

och analysera grupperna med naturvårdsträd. 

 

Efter att jag inventerat alla naturvårdsträdgruppernräknade jag med hjälp av Excel ut bl.a. 

virkesmängder, stamantal per ha och trädslagsfördelningen för naturvårdsträdgrupperna. 

Resultaten har jag sammanställt i diagram som presenteras i detta arbete. Av de 8 
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avverkningsytor som jag inventerat kommer 3 inte att ingå i alla diagram. På 3 

avverkningsytor var naturvårdsträdgrupperna belägna på gränsen till grannbeståndet, som inte 

var avverkat. Jag ansåg att det inte med säkerhet gick att bedöma vilka träd som var avsedda 

som naturvårdsträd och vilka träd som hörde till grannbeståndet. På dessa ytor var det 

omöjligt för mig att exakt kunna bedöma antalet naturvårdsträd på avverkningsytan. 

 

För att räkna ut värdet på virket i naturvårdsträden har jag använt mig av medelpriserna på 

stock- och massaved i Finland år 2013. Medelpriset för tallstock var år 2013 55.5 € per 

kubikmeter och för tallmassaved 16 € per kubikmeter. Medelpriset för granstock var år 2013 

56,5 € per kubikmeter och för granmassaved 17.18 € per kubikmeter. Medelpriset för 

björkstock var år 2013 41,5 € per kubikmeter och för björk massaved 15,8 € per kubikmeter. 

För att räkna ut stock- och massavedprocenten per stam har jag använt mig av prof. Jouko 

Laasasenahos tabeller över procentuella fördelningen av timmer och massaved (Laasasenaho. 

1982. s. 1-74), vilka man kan använda då man har tillgång till trädets höjd och 

brösthöjdsdiameter. 96 % av alla levande naturvårdsträd i naturvårdsträdgrupperna bestod av 

trädslagen tall, gran eller björk. För övriga lövträd i naturvårdsträdgrupperna har jag använt 

volymtabeller och priser för björken. Varje naturvårdsträd som jag har räknat ut värdet på har 

jag räknat som ett felfritt träd. Jag har inte räknat ut värdet på fröträd, då sådana förekommit 

på avverkningsytan. 

 

 

9 Resultat 

 

För att skilja på de inventerade avverkningsytorna har jag numrerat dem. På 

avverkningsytorna 1-5 kunde man lätt urskilja naturvårdsträden i terrängen och därför gick 

det bra att räkna dem exakt. På avverkningsytorna 6-8 kunde jag endast uppskatta antalet 

naturvårdsträd, medeldiameter, medelhöjd etc. 

 

Avverkningsytornas medelstorlek är ca 5 hektar. Den minsta avverkningsyta som jag 

inventerade är ca 1,5 ha stor, medan den största avverkningsytan är ca 9 ha stor. Variationen i 

storleken på avverkningsytorna framgår ur figur 2. 
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Figur 2. De inventerade avverkningsytornas storlek angiven i hektar. 

 

Alla avverkningar som utförts på avverkningsytorna hade varit förnyelseavverkningar. 

Skogstypen på avverkningsytorna var antingen frisk mo eller torr mo. Före 

förnyelseavverkningen hade medeldiametern i beståndet uppgått till minst 25 cm baserat på 

stubbarnas diameter och de flesta ytorna hade haft barrträd som huvudträdslag. Terrängen var 

varierande då vissa ytor var plana och andra var mer sluttande. Mängden levande 

naturvårdsträd på förnyelseytorna framgår i figur 3. 

 

 

 

Figur 3. Antal levande naturvårdsträd per avverkningsyta. 
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I figur 3 är antalet naturvårdsträd som jag inventerat beskrivet för ytorna 1-5. På yta 1 fanns 

det 43 stycken naturvårdsträd, på yta 2 fanns det sammanlagt 33 stycken naturvårdsträd i två 

olika grupper, på yta 3 fanns det 30 stycken naturvårdsträd, på yta 4 fanns det 6 stycken 

naturvårdsträd i gruppen och på yta 5 fanns det sammanlagt 36 naturvårdsträd i två olika 

grupper. Medelantalet naturvårdsträd per avverkningsyta var ca 30 stycken naturvårdsträd. 

Sammanlagt inventerade jag 148 stycken naturvårdsträd som befann sig i 

naturvårdsträdgrupper på avverkningsytorna 1-5. 

 

 

Figur 4. Antal levande naturvårdsträd per hektar per avverkningsyta. 

 

I figur 4 är antalet levande naturvårdsträd per hektar beskrivet för ytorna 1-5. På yta 1 fanns 

det ca 4,6 naturvårdsträd per ha, på yta 2 fanns det sammanlagt ca 11,7 naturvårdsträd per ha 

i två olika naturvårdsträdgrupper, på yta 3 fanns det ca 19,1 naturvårdsträd per ha, på yta 4 

fanns det ca 2,3 naturvårdsträd per ha och på yta 5 fanns det sammanlagt ca 5,9 

naturvårdsträd per ha i två olika grupper. Medelantalet levande naturvårdsträd per ha för 

ytorna 1-5 var ca 8,7 stycken. 

 

För att skogscertifieringens kriterier gällande antalet naturvårdsträd per hektar ska uppfyllas 

krävs det att det finns åtminstone 10 stycken 10 centimeter grova (FSC 20 centimeter grova) 

levande naturvårdsträd per hektar per förnyelseavverkningsyta. Alternativt kan man räkna 

död ved som t.ex. grova torrakor eller högstubbar som naturvårdsträd. Också fröträd kan 

räknas som naturvårdsträd, men detta görs inte i första hand. Om det inte finns 10 stycken 
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klart avvikande naturvårdsträd per hektar räknas fröträd som naturvårdsträd om man avverkat 

i fröträdsställning. 

 

Om man endast räknar de levande naturvårdsträden i naturvårdsträdgrupperna på 

avverkningsytorna så uppfyller inte alla ytorna certifieringens krav gällande antal 

naturvårdsträd per hektar per avverkningsyta. Endast ytorna 2 och 3 uppfyller då 

certifieringens krav gällande antal naturvårdsträd per hektar. Man hade dock också skapat 

högstubbar, lämnat enstaka torrakor och vissa ytor var avverkade i fröträdsställningar så 

antalet naturvårdsträd per hektar stiger betydligt då dessa medräknas i den totala mängden 

naturvårdsträd per avverkningsyta. 

 

 

 

Figur 5. Antal högstubbar per avverkningsyta. 

 

I figur 5 är antalet högstubbar beskrivet för ytorna 1-8. På yta 1 fanns det ca 20 stycken 

högstubbar, på yta 2 fanns det ca 10 stycken högstubbar, på yta 3 fanns det ca 7 högstubbar, 

på yta 4 fanns det ca 8 högstubbar, på yta 5 fanns det ca 51 högstubbar, på yta 6 fanns det ca 

40 stycken högstubbar, på yta 7 fanns det ca 6 högstubbar och på yta 8 fanns det ca 20 

högstubbar. Det arealvägda medelantalet högstubbar för ytorna 1-8 var ca 20,2 stycken. 

Högstubbar fanns det på alla inventerade ytor. 
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Figur 6. Antal högstubbar per hektar per avverkningsyta. 

 

I figur 6 är antalet högstubbar per hektar beskrivet för ytorna 1-8. På yta 1 fanns det ca 2,1 

högstubbar per ha, på yta 2 fanns det ca 3,5 högstubbar per ha, på yta 3 fanns det ca 4,4 

högstubbar per ha, på yta 4 fanns det ca 3,1 högstubbar per ha, på yta 5 fanns det ca 8,4 

högstubbar per ha, på yta 6 fanns det ca 6,6 högstubbar per ha, på yta 7 fanns det ca 1,4 

högstubbar per ha och på yta 8 fanns det ca 2,4 högstubbar per ha. I medeltal fanns det 4 

stycken högstubbar per ha för ytorna 1-8. 

 

 

 

Figur 7. Antal naturvårdsträd (levande) och högstubbar per avverkningsyta. 
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I figur 7 är antalet levande naturvårdsträd och antalet högstubbar beskrivet för ytorna 1-5. På 

yta 1 fanns det sammanlagt ca 63 naturvårdsträd och högstubbar, på yta 2 fanns det 

sammanlagt ca 43 naturvårdsträd och högstubbar, på yta 3 fanns det sammanlagt ca 37 

naturvårdsträd och högstubbar, på yta 4 fanns det sammanlagt ca 14 naturvårdsträd och 

högstubba och på yta 5 fanns det sammanlagt ca 87 naturvårdsträd och högstubbar. 

Medelantalet naturvårdsträd och högstubbar för ytorna 1-5 var ca 48,8 stycken. 

 

 

 

Figur 8. Antal naturvårdsträd och högstubbar per hektar per avverkningsyta. 

 

I figur 8 är antalet levande naturvårdsträd och antalet högstubbar kombinerat per hektar 

beskrivet för ytorna 1-5. På yta 1 fanns det sammanlagt ca 6,8 naturvårdsträd och högstubbar 

per ha, på yta 2 fanns det sammanlagt ca 15,3 naturvårdsträd och högstubbar per ha, på yta 3 

fanns det sammanlagt ca 23,5 naturvårdsträd och högstubbar per ha, på yta 4 fanns det 

sammanlagt ca 5,4 naturvårdsträd och högstubbar per ha och på yta 5 fanns det sammanlagt 

ca 14,3 naturvårdsträd och högstubbar per ha. Medelantalet naturvårdsträd och högstubbar 

per ha för ytorna 1-5 var ca 13,1 stycken. 
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Figur 9. Antal fröträd per avverkningsyta. 

 

I figur 9 är antalet fröträd per avverkningsyta beskrivet för ytorna 1-4. På yta 1 fanns det 41 

fröträd, på yta 2 fanns det 9 fröträd, på yta 3 fanns det 5 fröträd och på yta 4 fanns det 33 

fröräd. Medelantalet fröträd för ytorna 1-4 var ca 22 stycken. Fröträd kan räknas som 

naturvårdsträd om det inte finns minst 10 stycken naturvårdsträd eller högstubbar per ha på 

avverkningsytan.  

 

 

 

Figur 10. Antal fröträd per hektar per avverkningsyta. 
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I figur 10 är antalet fröträd per hektar beskrivet för ytorna 1-4. På yta 1 fanns det 4,4 fröträd 

per ha, på yta 2 fanns det 3,2 fröträd per ha, på yta 3 fanns det 3,1 fröträd per ha och på yta 4 

fanns det 12 fröträd per ha. Medelantalet fröträd per ha för ytorna 1-4 var 5,9 stycken. 

 

Fröträden var få till antal per hektar men jag tror att man bedömt att avverkningsytans 

grannliggande bestånd bidrar till att skapa ett nytt plantbestånd på ytan. Möjligtvis har man 

också planerat att plantera ytan och därför skapat ett mindre antal fröträd på ytan än 

rekommenderade mängder. 

 

 

 

Figur 11. Antal naturvårdsträd, fröträd och högstubbar per avverkningsyta. 

 

I figur 11 är antalet naturvårdsträd, fröträd och högstubbar per avverkningsyta beskrivet för 

ytorna 1-5. På yta 1 fanns det sammanlagt ca 104 stycken naturvårdsträd, högstubbar och 

fröträd, på yta 2 fanns det sammanlagt ca 52 stycken naturvårdsträd, högstubbar och fröträd, 

på yta 3 fanns det sammanlagt ca 42 stycken naturvårdsträd, högstubbar och fröträd, på yta 4 

fanns det sammanlagt ca 47 stycken naturvårdsträd, högstubbar och fröträd och på yta 5 fanns 

det sammanlagt ca 87 stycken naturvårdsträd, högstubbar och fröträd. Medelantalet 

naturvårdsträd, högstubbar och fröträd för ytorna 1-5 var ca 66,4 stycken. 
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Figur 12. Antal naturvårdsträd, fröträd och högstubbar per hektar per avverkningsyta. 

 

I figur 12 är antalet naturvårdsträd, fröträd och högstubbar per hektar per avverkningsyta 

beskrivet för ytorna 1-5. På yta 1 fanns det sammanlagt ca 11,2 naturvårdsträd, högstubbar 

och fröträd per ha, på yta 2 fanns det sammanlagt ca 18,5 naturvårdsträd, högstubbar och 

fröträd per ha, på yta 3 fanns det sammanlagt ca 26,7 naturvårdsträd, högstubbar och fröträd 

per ha, på yta 4 fanns det sammanlagt ca 18,3 naturvårdsträd, högstubbar och fröträd och på 

yta 5 fanns det sammanlagt ca 14,3 naturvårdsträd, högstubbar och fröträd per ha. 

Medelantalet naturvårdsträd, högstubbar och fröträd per ha för ytorna 1-5 var ca 17,8 stycken. 

 

 Då man räknar naturvårdsträden, fröträden och högstubbarna tillsammans för alla ytor så 

uppfyller alla ytorna certifieringens krav gällande antal naturvårdsträd per hektar per 

avverkningsyta. Både PEFC och FSC kräver att det lämnas minst 10 stycken naturvårdsträd 

per hektar per avverkningsyta. 
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Figur 13. Naturvårdsträdens medelhöjd per avverkningsyta. 

 

I figur 13 är naturvårdsträdens medelhöjd per avverkningsyta beskrivet för ytorna 1-5. Den 

arealvägda medelhöjden för naturvårdsträden för ytorna 1-5 var 23 meter. 

 

På yta 5 hade man skapat två olika naturvårdsträdgrupper. Den ena gruppen bestod till största 

delen av gran för vilka jag räknade en medelhöjd på 31 meter vilket var den högsta 

medelhöjden av alla naturvårdsträdgrupper jag inventerade. Den andra gruppen hade dock en 

lägre medelhöjd (21 meter) vilket minskar på medelhöjden på yta 5. 

 

 

Figur 14. Naturvårdsträdens medeldiameter på brösthöjd per avverkningsyta. 
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I figur 14 är medeldiametern på brösthöjd för naturvårdsträden beskrivet för ytorna 1-5. Den 

arealvägda medeldiametern på naturvårdsträden för ytorna 1-5 var 25 centimeter (d1,3). 

 

Man hade sparat träd med grova stammar vilket är rekommenderat. Certifieringen kräver att 

det sparas minst 10 centimeter grova stammar (FSC 20 centimeter grova) för att kraven på 

naturvårdsträdens grovlek ska uppfyllas. Man hade alltså klart satsat på naturvården. 

 

 

 

Figur 15. Naturvårdsträdens virkesmängd per avverkningsyta. 

 

I figur 15 är naturvårdsträdens virkesmängd beskrivet för ytorna 1-5. För att räkna ut 

virkesmängden per naturvårdsträd använde jag mig av prof. Jouko Laasasenahos 

volymtabeller. Den arealvägda medelvolymen virke i form av naturvårdsträd var ca 18,6 

kubikmeter för ytorna 1-5. 
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Figur 16. Naturvårdsträdens virkesmängd per hektar per avverkningsyta. 

 

I figur 16 är naturvårdsträdens virkesmängd per hektar per avverkningsyta beskrivet för 

ytorna 1-5. Medelvirkesmängden per ha i naturvårdsträden var ca 4,2 kubikmeter. I medeltal 

var den totala volymen virke i form av naturvårdsträd ca 4,2 kubikmeter per hektar för ytorna 

1-5. 

 

Man hade i överlag sparat långa och grova träd vilket ledde till att det fanns en stor mängd 

virke bundet i naturvårdsträden jämfört med det nationella medeltalet vilket är ca 2,9 

kubikmeter per ha. 

 

 

Figur 17. Naturvårdsträdens ekonomiska värde per avverkningsyta. 
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I figur 17 är naturvårdsträdens ekonomiska värde per avverkningsyta beskrivet för ytorna 1-5. 

Arealvägda medelvärdet på naturvårdsträden var ca 871,9 € för ytorna 1-5. 

 

Värdena baserar sig på medelpriserna på rundvirke år 2013. Jag antar att stammarna är friska 

och felfria i mina beräkningar. 

 

 

 

Figur 18. Naturvårdsträdens ekonomiska värde per hektar per avverkningsyta. 

 

I figur 18 är naturvårdsträdens ekonomiska värde per hektar per avverkningsyta beskrivet för 

ytorna 1-5. Medelvärdet på naturvårdsträden per ha var ca 198,9 € för ytorna 1-5. 
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Figur 19. Naturvårdsträdens trädslagsfördelning per avverkningsyta. 

 

I figur 19 är naturvårdsträdens trädslagsfördelning per avverkningsyta beskrivet för ytorna 1-

5. Trädslagsfördelningen var ca 72 % barrträd och ca 28 % lövträd i naturvårdsträdgrupperna 

för ytorna 1-5. 

 

Man hade sparat fler barrträd än lövträd. Jag tror att man hade inte haft möjlighet att skapa 

naturvårdsträd av lövträd vilket bidrog till att det inte fanns så mycket lövträd i överlag i 

naturvårdsträdgrupperna. Tall eller gran hade varit huvudträdslag på alla inventerade ytor. 

 

 

På ytorna 1-5 räknade jag exakt alla naturvårdsträd som fanns på ytorna och kunde därmed 

utföra noggranna räkningar som jag sammanställt i diagram. Jag räknade endast med 

naturvårdsträd som var grövre än 10 cm på brösthöjd. Om det fanns högstubbar, grova 

torrakor eller grov liggande död ved på avverkningsytan uppskattade jag deras mängd istället 

för att räkna dem exakt och mäta deras diameter. I min inventering beslöt jag att fokusera mer 

på de levande naturvårdsträden. Död ved är bra att spara och skogscertifieringen (PEFC) 

godkänner död ved som naturvårdsträd då den döda veden är grövre än 20 cm. Då jag 

inventerade naturvårdsträd märkte jag att man på de flesta ytorna satsat på att skapa död ved i 

form av högstubbar på olika ställen på avverkningsytan. De flesta högstubbarna var ca 5 

meter höga och ca 20 cm grova. Högstubbarna var placerade både i grupper på t.ex. 5 st. eller 

enskilt utspridda på hela avverkningsytan. Speciellt på yta 5 och 6 hade man skapat ett stort 

antal högstubbar. Jag räknade till ca 7 stycken högstubbar per ha för båda ytorna. 
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På yta 1 (ca 9 ha stor)  var naturvårdsträden placerade i en grupp vid kanten av en skogsfigur 

vars marktyp kunde klassas som impediment. Man hade också sparat en grov asp på 

avverkningsytan som växte ensam ett stycke borta från naturvårdsträdgruppen. Avverkningen 

som hade utförts på ytan var en avverkning i fröträdsställning så det fanns tallfröträd på ytan 

(41 stycken). Antalet högstubbar på ytan var ca 20 stycken. Sammanlagt räknade jag till 43 

stycken levande naturvårdsträd i gruppen på avverkningsytan. Mängden levande 

naturvårdsträd per hektar blev ca 5 naturvårdsträd. Naturvårdsträdens fördelning på trädslag 

blev 88 % barrträd och 12 % lövträd (23 % tall, 15 % gran, 4 % björk och 1 % asp). 

Medeldiametern på naturvårdsträden var 27 cm på brösthöjd och medelhöjden räknade jag att 

var 26 m. På basen av antalet naturvårdsträd, brösthöjdsdiametern och höjden på 

naturvårdsträden räknade jag ut mängden virke i naturvårdsträden. Jag har använt mig av 

prof. Jouko Laasenahos formel som anger trädets virkesmängd i kubikmeter. För att räkna ut 

virkesmängden med hjälp av formeln måste man ha tillgång till trädets brösthöjdsdiameter 

och höjd. Jag räknade att det fanns sammanlagt ca 31 kubikmeter virke bundet i 

naturvårdsträden (tall 19 m³, gran 9 m³, björk 1 m³ och asp 1 m³). 

 

På yta 2 (ca 2 ha stor) var naturvårdsträden placerade i två grupper på avverkningsytan. Den 

ena naturvårdsträdgruppen var strategiskt placerad på ett sådant ställe att naturvårdsträden 

skymde sikten till kalytan sett från en livligt trafikerad väg. Den andra naturvårdsträdgruppen 

var placerad mitt på avverkningsytan. Trädgruppen var rätt så liten och hade en väldigt tät 

underväxt. Målsättningen med denna naturvårdsträdgrupp var antagligen att den kommer att 

fungera som ett viltskydd. Ytan var avverkad i fröträdsställning så det fanns 9 stycken fröträd 

av tall på ytan. Antalet högstubbar på ytan var ca 10 stycken. Sammanlagt räknade jag till 33 

stycken levande naturvårdsträd i naturvårdsträdgrupperna på avverkningsytan. Mängden 

levande naturvårdsträd per hektar blev ca 12 naturvårdsträd. Naturvårdsträdens 

trädslagsfördelning var 79 % barrträd och 21 % lövträd (20 tall, 6 gran och 7 björk). 

Medeldiametern på naturvårdsträden var 24 cm på brösthöjd och medelhöjden var 19 m. 

Naturvårdsträdens virkesmängd uppgick till ca 17 kubikmeter (tall 14 m³, gran 1 m³ och 

björk 2 m³). 

 

På yta 3 (ca 1,5 ha stor) var naturvårdsträden placerade i grupp på en torvmark. Fuktiga 

partier på en avverkningsyta t.ex. mindre torvmarks områden eller försumppade 

momarksområden är bra ställen att placera naturvårdsträden på. Marken är lågproducerande 

men har ett högt ekologiskt värde. Underväxten bestod av en matta av getpors och några små 
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granar och björkar. Sammanlagt räknade jag att det fanns 30 stycken levande naturvårdsträd 

på avverkningsytan. Några enstaka fröträd av tall fanns utspridda på ytan (5 stycken). Antalet 

högstubbar på ytan var 7 stycken. Mängden levande naturvårdsträd per hektar var ca 19 

naturvårdsträd. Naturvårdsträdens trädslagsfördelning var 37 % barrträd och 63 % lövträd (9 

tall, 2 gran och 19 björk). Medeldiametern på naturvårdsträden var 21 cm på brösthöjd och 

medelhöjden var 20 m. Naturvårdsträden virkesmängd uppgick till ca 10 kubikmeter (tall 4 

m³, gran 1 m³ och björk 6 m³). 

 

På yta 4 (ca 2,5 ha stor) var naturvårdsträden placerade i en liten grupp bredvid en liten 

klippa. Naturvårdsträdgruppen bestod inte av så många träd men man hade skapat ca 10 st. 

högstubbar här och där på ytan. Avverkningen som utförts på ytan var en avverkning i 

fröträdsställning. Om man räknar fröträden (33 stycken) med till de levande naturvårdsträden 

så räknade jag att det fanns sammanlagt 39 stycken levande naturvårdsträd på hela 

avverkningsytan. I naturvårdsträdgruppen räknade jag att det fanns 6 stycken levande 

naturvårdsträd. 6 naturvårdsträd skulle resultera i ca 2 levande naturvårdsträd per hektar. Med 

fröträden medräknade skulle mängden levande naturvårdsträd per hektar stiga till ca 15 

levande naturvårdsträd per hektar. Antalet högstubbar på ytan var 8 stycken. 

Trädslagsfördelningen i naturvårdsträdgruppen var 100 % barrträd (4 tall och 2 gran). 

Medeldiametern på naturvårdsträden var 29 cm på brösthöjd och medelhöjden var 21 m. 

Naturvårdsträdens virkesmängd uppgick till ca 4 kubikmeter (tall 2 m³ och gran 1 m³). 

 

På yta 5 (ca  6 ha stor) var naturvårdsträden placerade i två olika grupper på avverkningsytan. 

Den ena gruppen hade placerats vid ett stup och den andra gruppen var placerad på en 

torvmark i en bergsdal. Naturvårdsträden som var placerade vid stupet bestod av 22 grova 

och långa granar och tallar. Jag räknade att medeldiametern var 32 cm på brösthöjd med en 

medelhöjd på 31 m. Gruppen i dalen bestod av 14 stycken naturvårdsträd. 

Naturvårdsträdgruppen hade en mer varierande trädslagsfördelning jämfört med de andra 

naturvårdsträdgrupperna jag inventerade. Gruppen bestod av tall, gran, björk och klibbal. 

Marken var väldigt försumpad och troligtvis hade man därför låtit bli att avverka och istället 

placerat en naturvårdsträdgrupp där. Sammanlagt räknade jag till 36 stycken levande 

naturvårdsträd på hela avverkningsytan. Antalet högstubbar på ytan var ca 51 stycken. 

Mängden levande naturvårdsträd per hektar blev 6 naturvårdsträd. Naturvårdsträdens 

trädslagsfördelning var 69 % barrträd och 31 % lövträd (4 tall, 21 gran, 6 björk och 5 

klibbal). Medeldiametern på naturvårdsträden var 28 cm på brösthöjd och medelhöjden var 
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27 m. Naturvårdsträdens virkesmängd uppgick till ca 32 kubikmeter (tall 5 m³, gran 22 m³, 

björk 2 m³ och klibbal 2 m³). 

 

På yta 6 (ca 6 ha stor) var naturvårdsträden placerade på ett sådant sätt att man inte kunde 

urskilja dem från grannbeståndet. Ytan hade ett antal på ca 40 stycken högstubbar av gran 

utspridda på hela ytan. Mängden naturvårdsträd i gruppen uppskattade jag att låg mellan 30 

och 50 stycken. Naturvårdsträden bestod främst av tall och gran och lite björk. 

Medeldiametern uppskattade jag att var ca 25 cm på brösthöjd och medelhöjden ca 20 m. 

 

På yta 7 (ca 4 ha) var naturvårdsträden placerade på samma sätt som på yta 6 så att det inte 

gick att urskilja dem från grannbeståndet. Naturvårdsträden var placerade i två olika grupper 

på avverkningsytan. Båda grupperna var placerade på vardera sida av en tätt bevuxen 

torvmarksfigur. Båda grupperna bestod övervägande av gran. I den ena gruppen hade en del 

av granarna fallit och skapat vindfällen. Då man avverkat skogen har granarna blivit utsatta 

för hårdare vindstyrkor och därmed fallit antar jag. Ytan var avverkad i fröträdsställning så 

fröträd av tall fanns på ytan. Jag uppskattade att antalet naturvårdsträd i grupperna åtminstone 

översteg 25 stycken på avverkningsytan. Medeldiametern på naturvårdsträden uppskattade 

jag att var ca 25 cm på brösthöjd och medelhöjden ca 20 m. Antalet högstubbar på ytan var ca 

7 stycken. 

 

På yta 8 (ca 8 ha stor) var naturvårdsträden placerade i två olika grupper och deras gränser 

gick inte att urskilja från grannbeståndet. Den ena gruppen bestod till 100 % av tall och var 

placerad på en klippa vid gränsen till ett likåldrigt tall- och grandominerat bestånd. Den andra 

gruppen som bestod övervägande av gran var placerad invid ett vått parti av ytan. 

Naturvårdsträden i den andra gruppen hade till största del fallit p.g.a. hård vind. 

Naturvårdsträden var så gott som alla granar och placerade i form av en för vind utsatt "udde" 

på avverkningsytan. Sannolikheten att naturvårdsträden skulle falla i en storm var ganska 

stor. Jag uppskattade att antalet naturvårdsträd översteg åtminstone 40 stycken på hela 

avverkningsytan. Medeldiametern på naturvårdsträden uppskattade jag till 25-30 cm på 

brösthöjd och medelhöjden ca 25 m. Antalet högstubbar på ytan var ca 20 stycken. 
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10 Diskussion 

 

Då man räknar medelvolymen per hektar på naturvårdsträden i naturvårdsträdgrupperna på 

ytorna 1-5 är medelvolymen ca 4,2 kubikmeter (Yta 1. 3,3 kubikmeter per hektar, yta 2. 5,9 

kubikmeter per hektar, yta 3. 6,5 kubikmeter per hektar, yta 4. 1,5 kubikmeter per hektar och 

yta 5. 5,2 kubikmeter per hektar). Då man jämför med skogsstatistik från Skogsstatistisk 

årsbok 2014 gällande naturvårdsträd i privatägda skogar (Tabell 1) är medelvolymen på 

naturvårdsträden per hektar 2,9 kubikmeter i kustområdet. Skillnaden är alltså 1,3 kubikmeter 

per hektar. De naturvårdsträd som lämnats som naturvårdsträd var rätt så grova så resultatet 

är inte överraskande. Arealvägda medeldiametern på naturvårdsträden i 

naturvårdsträdgrupperna var ca 25,5 centimeter på brösthöjd. Man hade alltså sparat mer än 

dubbelt grövre stammar än vad certifieringen (PEFC) kräver gällande stamgrovleken på 

naturvårdsträden. Den arealvägda medelhöjden på naturvårdsträden i 

naturvårdsträdgrupperna var ca 23 meter. 

 

Medelantalet naturvårdsträd i naturvårdsträdgrupperna per hektar på ytorna 1-5 var 6,7 (yta 1. 

4,7 naturvårdsträd per hektar, yta 2. 11,7 naturvårdsträd per hektar, yta 3. 19,1 naturvårdsträd 

per hektar, yta 4. 2,3 naturvårdsträd per hektar och yta 5. 5,9 naturvårdsträd per hektar). Då 

man jämför med skogsstatistik från skogsstatistisk årsbok 2014 gällande naturvårdsträd i 

privatägda skogar (Tabell 1) är medelantalet naturvårdsträd per hektar 10 stycken i 

kustområdet. Skillnaden är alltså 3,3 naturvårdsträd per hektar. Certifieringen kräver att man 

lämnar minst 10 stycken naturvårdsträd per hektar för att certifieringskravet gällande antalet 

naturvårdsträd per hektar ska uppfyllas. Som naturvårdsträd räknas också högstubbar vilket 

det fanns på alla ytor som jag inventerade. Fröträd av tall fanns det på ytorna 1, 2, 3, 4 och 7. 

Fröträd räknas inte i första hand som naturvårdsträd men om det inte finns 10 stycken 

naturvårdsträd per hektar på avverkningsytan så räknas fröträd som naturvårdsträd så att 

certifieringskraven gällande antal naturvårdsträd per ha uppfylls. I planeringen av 

naturvårdsträden tror jag att man beaktat detta och därför lämnat mindre naturvårdsträd i 

vissa naturvårdsträdgrupper. Man har istället kompenserat genom att lämna fröträd och 

högstubbar för att certifieringens krav gällande naturvårdsträdsantalet per hektar uppfylls. Då 

man räknar naturvårdsträden i naturvårdsträdgruppen, högstubbarna och fröträden om det 

förekommer på avverkningsytan uppfyller alla ytor certifieringens krav gällande antalet 

naturvårdsträd per hektar på avverkningsytan. 
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Medelvärdet på naturvårdsträden i naturvårdsträdgrupperna per hektar på ytorna 1-5 var 

198,9 € (yta 1. 161 € per hektar, yta 2. 279 € per hektar, yta 3. 225 € per hektar, yta 4. 75 € 

per hektar och yta 5. 255 € per hektar). Då man jämför med skogsstatistik från skogsstatistisk 

årsbok 2014 gällande naturvårdsträd i privatägda skogar (Tabell 1) är medelvärdet på 

naturvårdsträden per hektar 112 €. Skillnaden är alltså 84,2 €. Värdet på naturvårdsträden 

räknade jag ut på genom att använda medelvirkespriserna på tall-, gran- och björkstock samt 

tall-, gran- och björkmassa för år 2013. 

 

Man måste dock beakta är att antalet naturvårdsträd som skogscertifieringen kräver att det 

lämnas per ha i samband med en förnyelseavverkning ändrades år 2014 från minst 5-10 

stycken naturvårdsträd per ha till minst 10 stycken naturvårdsträd per ha. De avverkningsytor 

som jag har inventerat är avverkade mellan åren 2014 och 2016 så i planeringen av 

naturvårdsträden har man följt det nya kravet. Skogsstatistiken från Skogsstatistisk årsbok 

2014 gällande naturvårdsträd i privatägda skogar (Tabell 1) beskriver statistik på 

naturvårdsträd som anlagts på basen av det föråldrade kravet. Detta bidrar möjligtvis till 

varför skillnaden mellan mina inventeringsresultat och statistiken från Skogsstatistisk årsbok 

2014 är så stor beträffande volymen, antalet och värdet på naturvårdsträden per ha. 

Avverkningsplanerarens fria vilja att lämna mer naturvårdsträd än minimikravet kan också 

vara en förklaring till detta. 

 

Man hade satsat på död ved i planeringen då man skapat rikligt med högstubbar på alla ytor. 

Död ved är ju värdefullt med tanke på naturens biologiska mångfald då många hotade arter är 

beroende av just död ved. Risken att högstubbarna faller omkull p.g.a. hård vind är också 

liten. Naturvårdsträdgrupperna var inte heller röjda enligt rekommendationerna. Man hade 

beaktat viltet då man sparat underväxten som kommer att fungera som skydd för vissa 

skogslevande arter. 

 

Som avslutning kan man säga att på de ytor som jag inventerat har man lyckats med 

naturvårdsträden. I medeltal har man lämnat mer naturvårdsträd än certifieringen kräver. 

Medelantalet levande naturvårdsträd i naturvårdsträdgrupperna och högstubbar per ha var ca 

13,1 stycken. Också grovleken på naturvårdsträden var mer än certifieringen (PEFC) kräver. I 

medeltal var de levande naturvårdsträden ca 25 cm på brösthöjd. Något negativt var att på en 

av ytorna var en naturvårdsträdgrupp placerad på ett sådant ställe var naturvårdsträden 

troligtvis kommer att falla p.g.a. vind. På yta 8 var naturvårdsträden placerade invid ett vått 
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parti på ytan och många hade fallit omkull då jag inventerade naturvårdsträdgruppen. Man 

kan ha haft som tanke att skapa ett skyddat drickställe för viltet då man placerat 

naturvårdsträden invid det våta partiet så man har ju gått till rätt väga med tanke på 

viltvården. 

 

Alla de inventerade ytorna uppfyllde certifieringens krav gällande naturvårdsträden. Antalet 

naturvårdsträd översteg medelantalet naturvårdsträd per ha samt medelvirkesmängden i 

naturvårdsträden vid kustområdet för år 2013. Resultatet gällande naturvårdsträden på de 

inventerade förnyelseavverkningsytorna är bra genomfört och man har tydligt satsat på 

naturvården. 
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