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Abstrakt
I detta arbete presenteras information om naturvårdsträdens betydelse för den biologiska
mångfalden samt rekommendationer angående sparandet av naturvårdsträd och död
ved. I arbetet presenteras också en fältinventering av naturvårdsträd på Södra
Skogsrevirets verksamhetsområde i Nyland.
Syftet med undersökningen var att granska hur Södra Skogsrevirets fackmän sparar
naturvårdsträd i samband med förnyelseavverkningar.
I resultatet presenteras antalet naturvårdsträd, volymen och värdet på de sparade
naturvårdsträden, grovleken på de sparade naturvårdsträden samt en bedömning av
kvaliteten på naturvårdsträden på en skala från utmärkt till svag. Resultaten jämförs också
med skogscentralens inventeringar för hela Finland för åren 2016 och 2017.
Undersökningen är gjord enligt PEFC Finlands kriterier, dvs. naturvårdsträden ska minst
vara 10 cm grova på brösthöjd och död ved räknas med i antalet naturvårdsträd då
diametern är 20 cm eller mera. Man ska spara minst 10 naturvårdsträd per hektar.
Totalt undersöktes 23 slutavverkningsytor och arealen för dessa var 46,7 hektar.
Resultaten för kalavverkningar och fröträdsställningar undersöktes skilt för att se om det
fanns skillnader mellan olika förnyelsemetoder.
I resultatet framkom att det i medeltal hade sparats 16 naturvårdsträd per hektar på
kalavverkningarna och 14 naturvårdsträd per hektar på fröträdsställningarna. För hela
inventeringen blev resultatet 15 naturvårdsträd per hektar. På hela arealen förekom det 37
döda träd.
Jämfört med resultaten för hela Finland år 2017, då det i medeltal hade sparats 12
naturvårdsträd per hektar, hade det sparats 3 naturvårdsträd mera per hektar på Södra
Skogsrevirets verksamhetsområde.
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Tiivistelmä
Tässä työssä esitellään tietoa säästöpuiden merkityksestä luonnon monimuotoisuutta
ajatellen sekä suosituksia, miten säästöpuita ja lahopuuta kannattaa säästää. Tässä työssä
esitellään myös säästöpuita koskevaa maastoinventointia Eteläisen Metsäreviirin
toiminta-alueella Uudellamaalla. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia miten Eteläisen
Metsäreviirin työntekijät säästävät säästöpuita uudistushakkuiden yhteydessä.
Tuloksessa esittelen säästöpuiden määrä, tilavuuden sekä säästettyjen puiden arvo,
säästöpuiden paksuuden sekä arvostelu säästöpuiden laadusta asteikolla erinomaisesta
heikkoon. Tulokset vertaillaan Suomen metsäkeskuksen inventointien tuloksiin vuosilta
2016 ja 2017.
Tutkimus on tehty PEFC Suomen kriteerien mukaan, eli säästöpuiden paksuus rinnan
korkeudella pitää vähintään olla 10 cm ja lahopuut lasketaan mukaan kokonaismäärään,
mikäli ne ovat paksumpia kuin 20 cm. Säästöpuita pitää säästää vähintään 10 kappaletta
hehtaaria kohden.
Yhteensä 23 uudistusalaa tutkittiin ja pinta-ala näissä oli yhteensä 46,7 hehtaaria.
Avohakkuiden ja siemenpuuhakkuiden tulokset tutkittiin erikseen, jotta nähtäisiin,
löytyykö eri uudistushakkuutapojen välillä eroja.
Tuloksista ilmeni, että avohakkuilla oli säästetty 16 säästöpuuta hehtaaria kohden ja
siemenpuuhakkuilla oli säästetty 14 säästöpuuta hehtaaria kohden. Koko inventoinnin
tulos oli 15 säästöpuuta hehtaaria kohden. Koko pinta-alalta löytyi 37 lahopuuta.
Koko Suomessa oli vuonna 2017 säästettykeskimäärin 12 säästöpuuta hehtaaria kohden,
jolloin Eteläisen Metsäreviirin toiminta-alueella oli säästetty 3 säästöpuuta hehtaaria
kohden keskiarvoa enemmän.
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Abstract
This bachelor’s thesis presents information on the importance of retention trees for
biodiversity as well as recommendations regarding the conservation of retention trees and
dead wood. The thesis also presents a field inventory of retention trees at Södra
Skogsreviret’s area of activity in Uusimaa. The purpose of the study was to examine how
Södra Skogsreviret’s professionals save retention trees in renewal fellings.
In the result I present the number of retention trees, the volume and value of the retention
trees saved, the thickness of the retention trees saved and an assessment of the quality of
the retention trees on a scale from excellent to poor. The results are also compared to the
Finnish Forest Centre’s assessment for Finland overall for the years 2016 and 2017.
The survey is made according to PEFC Finland's criteria, i.e. retention trees should be at
least 10 cm thick at breast height and dead wood can be counted as retention trees if their
diameter is 20 cm or more. You must leave at least 10 retention trees per hectare.
A total of 23 final harvesting areas were examined and the total area was 46,7 hectares.
The results for clearcuttings and seed tree stands were investigated separately to see if
there were differences between different forest renewal methods.
The result showed that on average, 16 retention trees per hectare were saved on the
clearcut areas and 14 retention trees per hectare in the seed tree stands. For the entire
inventory, the result was 15 retention trees per hectare. On the whole area there were 37
dead trees. In the activity area of Södra Skogsreviret there were three more retention trees
per hectare on average (15 trees/ha) compared to the average for the whole of Finland in
2017, which was 12 trees/ha.
_________________________________________________________________________
Language: Swedish
Key words: Retention trees, dead wood, certification
_________________________________________________________________________

Innehållsförteckning
1

Inledning .............................................................................................................................................. 1

2

Syfte ....................................................................................................................................................... 1

3

Skogsnaturvård ................................................................................................................................. 2
3.1

Naturvårdsträd.......................................................................................................................... 4

3.2

Naturvårdsträdens inverkan på mångfalden ................................................................ 7

3.2.1

Naturvårdsträdens inverkan på virkesproduktion och ekonomi ................. 8

3.2.2

Naturvårdsträdens överlevnad .................................................................................. 9

3.3

Bedömning av kvaliteten på utförda naturvårdsåtgärder .................................... 10

3.3.1
3.4

Högstubbar .............................................................................................................................. 12

3.5

Hyggesbränning – En viktig del av naturvården ....................................................... 13

3.6

Död ved...................................................................................................................................... 14

3.6.1
4

Granskning av naturvårdsträd enligt skogscentralen .................................... 10

Lag om bekämpning av skogsskador .................................................................... 17

Skogscertifiering ............................................................................................................................ 19
4.1

PEFC............................................................................................................................................ 19

4.1.1

PEFC i Finland – Finland skogscertifiering r.f ................................................... 20

4.1.2

Kriterier för död ved och naturvårdsträd enligt PEFC certifieringen ...... 21

4.2

FSC certifieringen .................................................................................................................. 23

4.2.1

FSC Finland - Föreningen för ansvarsfullt skogsbruk .................................... 23

4.2.2

Kriterier för naturvårdsträd och död ved enligt FSC certifieringen ......... 24

5

Skillnader mellan PEFC och FSC angående naturvårdsträd och död ved ................ 25

6

Inventering av naturvårdstäd i Nyland. ............................................................................... 25
6.1

7

8

Metoder ..................................................................................................................................... 25

Resultat ............................................................................................................................................. 26
7.2

Mängden naturvårdsträd på kalavverkningar ........................................................... 27

7.3

Mängden naturvårdsträd i fröträdsställningar ......................................................... 31

7.4

Jämförelse mellan resultaten och tidigare inventeringar ...................................... 35

Diskussion ........................................................................................................................................ 40

Källförteckning ........................................................................................................................................ 43

1

1 Inledning
Antalet hotade arter i Finland har ökat sen den förra inventeringen av hotade arter (2010)
utfördes. Av de inventerade arterna år 2010 var 10,5 % hotade, den siffran steg till 11,9 % i
den nya inventeringen från år 2019. Positivt är dock att det inte har skett någon förändring i
antalet hotade skogsarter utan dessa har hållits på samma nivå dvs. 9 %. (Mäntyranta 2019)
Av alla hotade arter i Finland har ca 31 % av dem skogen som livsmiljö. Siffran är hög p.g.a.
att antalet skogsarter är så stort. Av inventerade skogsarter är ca 9 % hotade. Efter den förra
inventeringen har 23 nya skogsarter konstaterats försvunna. Men positivt är att det på samma
gång har konstaterats att 95 arter som tidigare har klassificerats som försvunna har hittats
igen i den nya inventeringen. (Hyvärinen, Juslén, Kemppainen, Uddström, & Liukko (toim.)
2019, s. 42)
Det finns flera orsaker till att det finns hotade arter i skogen. I den senaste hotbedömningen
har man konstaterat att bland annat minskningen av gamla skogar och stora grova träd, död
ved och hyggesbrända områden är stora orsaker till att det finns skogsarter som är hotade.
(Hyvärinen, Juslén, Kemppainen, Uddström, & Liukko (toim.) 2019, s. 47)
I Finlands ekonomiskogar utförs olika åtgärder för att öka mängden gamla grova träd och
grov död ved, som är viktiga för naturens mångfald. För att åstadkomma detta sparas det
grupper av naturvårdsträd och död ved i skogen. (Saaristo & Vanhatalo (red.) 2015, s. 12)
I Finland har vi en lagstiftning som ställer en del krav på naturvården, bl.a. via skogslagen,
naturvårdslagen och vattenlagen. Kraven via lagstiftningen utgör dock endast en liten del av
naturvårdsåtgärderna, som idag utförs i våra skogar. Förutom att lagstadgade krav bör
beaktas, väljer skogsägarna själva hur och i vilken utsträckning de vill att naturvården ska
utföras i deras skogar. Många skogsägare är idag medlemmar i något certifieringssystem,
PEFC eller FSC. Dessa ställer i sina standarder krav på hur naturvården ska beaktas i
skogsbruket. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 15)

2 Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka hur olika fackmän vid Södra Skogsrevirets utför
naturvårdsåtgärder vid slutavverkningar.
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I arbetet kommer mängden naturvårdsträd att granskas och en bedömning görs om
kriterierna för PEFC certifieringen uppfylls. Jag kommer också att undersöka hur sparträden
är belägna, är de sparade i grupper eller inte och är träden grova eller klena? Med detta som
grund kommer jag att ge en bedömning över hur fackmännen lyckas planera och förverkliga
sparandet av naturvårdsträd. Bedömningen görs enligt skogscentralens anvisningar med en
bedömning på en skala från utmärkt till svag. I arbetet kommer också volymen och ett värde
på de sparade naturvårdsträden att beräknas.
De granskade ytorna är belägna på Södra skogsrevirets verksamhetsområde inom området
från Pyttis till Hangö. Bland ytorna finns det både kalavverkningar och fröträdsställningar.
De är utvalda så att minst en yta per skogsfackman ingår i undersökningen, totalt 23 stycken.
Resultaten från min undersökning kommer att jämföras med nationella resultat från åren
2016 och 2017 som skogscentralen har publicerat.
I litteraturdelen kommer jag att sammanställa information om naturvårdsträdens ekologiska
och ekonomiska betydelse för naturen och för skogsägarna.

3 Skogsnaturvård
Med hjälp av naturvården kan vi gynna den biologiska mångfalden och vattenvården, trygga
kulturarv och främja möjligheter för mångbruk. Åtgärder, som används inom naturvården
idag, har blivit en del av den normala skogsvården. (Äijälä, Koistinen, Sved, Vanhatalo &
Väisänen. (red.) 2014. s.118)
När vi talar om naturvård är naturens mångfald ett begrepp som alltid dyker upp. Det är ett
mycket brett begrepp som kan definieras på olika sätt. Det kan handla om antalet arter som
finns på ett visst område, antalet livsmiljöer och vilka variationer det finns mellan dem, samt
individuella genetiska variationer hos samma art. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s.
21)
I Finland har vi en naturskyddslag som trädde i kraft i slutet av år 1996. Syftet med lagen är
att bevara naturens mångfald, vårda landskapets värde, stöda en hållbar användning av
naturtillgångarna, öka intresset och kännedomen för naturen och att främja naturforskning.
(Naturvårdslagen 20.12.1996/1096, §1).
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En särskilt viktig del i lagen är 29 § om ”Skyddade naturtyper”, där lagen kräver att nämnda
naturtyper inte får förstöras eller förändras, så att deras karaktäristiska särdrag äventyras.
(Naturvårdslagen 20.12.1996/1096, §29).
Finlands lagstiftning ställer också vissa andra krav på naturvården i skogsbruket. Dessa krav
framkommer bl.a. i skogslagens 10 § ”Att bevara mångfalden samt särskilt viktiga
livsmiljöer”. Skogsbruket styrs också av andra lagar bl.a. vattenlagen och fornminneslagen.
(Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 15).
Skogsägaren väljer själv i vilken utsträckning hen utför naturvårdsåtgärder i skogen ytterom
lagstiftningen. Skogscertifieringarna, som är frivilliga för skogsägaren att delta i, ställer via
kriterierna för hållbart skogsbruk krav på skogsvårdsåtgärderna. Om man deltar i ett
certifieringssystem är man bunden att följa kraven som certifieringen ställer på skogsbruket.
(Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 16).
Skogen är den viktigaste levnadsmiljön för hotade arter i Finland. I skogarna lever ungefär
833 hotade arter vilket utgör 31,2 % av de hotade arterna i Finland. Av inventerade
skogslevande arter, 42,4 % av alla inventerade arter, är 9 % hotade. Av försvunna arter är
över en fjärdedel skogslevande arter. (Hyvärinen, Juslén, Kemppainen, Uddström, & Liukko
(toim.) 2019, s. 42)
Av våra skogar utgör lundarna de viktigaste livsmiljöerna för naturens mångfald, eftersom
ungefär hälften av de hotade skogsarterna är beroende av dem. Dessutom är mängden lundar
i Finland mycket liten. Endast 1–2 % av Finlands skogsareal är lundar och detta gör det extra
viktigt att tänka på mångfalden när man utför skogsåtgärder i lundar. (Lilja-Rothsten 2015,
s. 291)
I Finlands nationella skogsstrategi 2025 har man satt mål för utvecklingen av naturvården i
de finska skogarna. Man har som mål att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden
i skogarna före år 2020 och man ska ha säkrat ett gynnsamt tillstånd för den före år 2050.
Dessutom ska skador som skogsbruket åstadkommer på vattendrag minimeras med hjälp av
de bästa metoder som finns för vattenvården. (Jord- och skogsbruksministeriet 2019, s.81)
Som mål för 2025 har man bland annat att arter som utvecklas positivt ska vara två gånger
flera än de som utvecklas negativt. Mängden död ved ska i Södra Finland vara 5 m³/ha och
i Norra Finland 10–11 m³/ha. År 2016/2017 fanns det 4,3 m³ död ved per hektar i Södra
Finland och 7,6 m³/ha i Norra Finland. (Jord- och skogsbruksministeriet 2019, s.82)
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3.1 Naturvårdsträd
Naturvårdsträd, eller evighetsträd, som de också kallas är levande träd som skogsägaren
väljer att spara i sin skog för att växa, dö och till sist förmultna. Naturvårdsträd är viktiga för
skogens mångfald, men spelar också en viktig roll för landskapsbilden. (Äijälä et al.2014,
s.119)
I skogslagen finns inga krav på att en skogsägare måste spara naturvårdsträd. Det är en åtgärd
som skogsägaren själv väljer att göra. Många skogsägare är idag medlemmar i något
certifieringssystem, som alla med olika bestämmelser kräver att man sparar naturvårdsträd
efter en avverkning. (Lilja-Rothsten 2015, s. 289)
I Finland blev det vanligt att spara naturvårdsträd först i mitten av 1990-talet, då
certifieringssystemen togs i bruk. P.g.a. detta förekommer det inte ännu grupper av
naturvårdsträd i våra gallringsskogar. Därför rekommenderas det att man redan i
gallringskogar börjar spara naturvårdsträd i grupper. Då är det enklare att spara dem i
eventuella senare gallringar. Då har man tydliga och bra objekt färdiga att spara vid
slutavverkningen. Om man sparar grupper av naturvårdsträd i gallringar ska de lämnas
orörda. Då får man ett mera mångsidigt trädbestånd i gruppen och de undertryckta träden
dör så småningom och bildar död ved. Man kan gärna också göra högstubbar nära grupperna
för att snabbare få in död ved och det blir dessutom lättare att upptäcka och bevara grupperna
i framtiden. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 44)
Det är viktigt att vi sparar naturvårdsträd som en del av naturvården i och med att de bidrar
med livsmiljöer för olika arter både som levande, döda och förmultnande träd. Man
rekommenderar att naturvårdsträden sparas i en eller flera grupper (se bild 1). På så vis får
man med tiden koncentrationer av död ved i ekonomiskogarna. Att samla dem i grupper är
också den mest kostnadseffektiva lösningen. Detta gör det också lättare att i framtiden kunna
spara dem vid kommande skogsvårdsarbeten, då de bildar ett avgränsat område. (Äijälä,
et.al. 2014, s. 120)
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Bild 1. En bild på en stor, orörd grupp av naturvårdsträd. (Foto: Oskar Karlsson)
När man gör en förnyelseavverkning rekommenderas det att man sparar minst 10
naturvårdsträd per hektar. Grovleken på naturvårdsträden bör uppgå till 10–20 cm på
brösthöjd beroende på certifieringssystem. Vid val av trädslag rekommenderas att man i
första hand sparar aspar och ädla lövträd, men också sälg, al och rönn är bra trädslag att
spara. Man bör i första hand prioritera gamla träd som naturvårdsträd och de träd som sparas
ska man låta stå kvar i all framtid. Fast man i huvudsak borde spara naturvårdsträd i grupper,
kan man i vissa fall spara enskilda träd som är viktiga för mångfalden (se bild 2). Det finns
många faktorer som påverkar hur många naturvårdsträd som skall sparas. Den som planerar
avverkningen bör veta vilka målsättningar skogsägaren har och om skogsägaren är medlem
i något certifieringssystem. Hur stor är avverkningsarealen, finns det strukturdrag som är
viktiga för mångfalden, finns det kända förekomster av hotade eller sällsynta arter och hur
viktigt är området för rekreation? Allt detta är faktorer som påverkar mängden
naturvårdsträd vid en avverkning. Man borde därför markera ut grupperna med
naturvårdsträd före avverkningen börjar, annars läggs hela ansvaret på den som utför
avverkningen. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s. 30).
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Bild 2. Det är bra att spara stora grova aspar fastän de ligger utanför gruppen av
naturvårdsträd. (Foto: Oskar Karlsson)
I tabell 1 kan man se hur naturvårdsträd har sparats i Finland mellan åren 1996 - 2017. Här
framgår att det år 2017 i medeltal hade sparats 12 stycken levande träd per hektar i Finland.
Volymen för dessa var i medeltal 2,7 m³/ha och värdet på de sparade träden var i medeltal
65 €/ha.
Kvaliteten på naturvårdsträden enligt skogscentralens bedömning 2017 var rätt bra då 76 %
av 100 % hade bedömts med vitsordet god eller utmärkt och endast 3 % hade fått
bedömningen svag.
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Tabell 1. Kvalitet på naturvårdsträden på kalavverkningar i privata skogars 1996–2017.
Antal naturvårdsträd samt volym och värde på naturvårdsträden 1996–2017 (Skogarnas
biologiska mångfald [webpublikation])
Kvalitet på naturvårdsträd
Utmärkt God
Nöjaktig Svag
1996
15
46
33
1997
12
40
38
1998
15
47
30
1999
19
48
30
2000
23
52
18
2001
36
46
15
2002
33
53
10
2003
35
53
11
2004
36
56
7
2005
34
56
9
2006
39
51
9
2007
31
54
12
2008
31
55
13
2009
33
50
14
2010
31
56
12
2011
27
51
18
2012
26
59
11
2013
25
56
16
2014
20
60
15
2015
24
59
15
2016
27
55
15
2017
21
55
20

Levande träd
Totalt
Volym (m³/ha) Antal (St./ha) Värde (€/ha)
8
100
3,4
..
71
10
100
3,3
..
71
8
100
2,7
7
61
4
100
2,8
9
65
7
100
3,1
10
77
3
100
3,7
12
97
4
100
3,4
11
99
1
100
3,7
12
96
1
100
3,6
12
86
1
100
3,1
12
78
1
100
3
11
79
3
100
2,8
11
83
1
100
2,8
10
90
3
100
2,6
10
86
1
100
2,8
10
89
5
100
2,9
10
102
3
100
2,7
10
87
3
100
2,6
9
82
6
100
2,8
9
99
2
100
2,8
9
94
3
100
2,8
9
82
3
100
2,7
12
65

3.2 Naturvårdsträdens inverkan på mångfalden
I en finsk undersökning (MONTA-tutkimus) visade det sig att små naturvårdsträdsgrupper
på 15–20 träd är för små för att upprätthålla gamla skogars bottenvegetation och
artsammansättningen bland jordlöpare, som hör till gruppen skalbaggar. Forskarnas slutsats
var att det antalet naturvårdsträd som man oftast använder dvs. 5–10 stammar per hektar och
inte ens en tiofaldig mängd till detta är tillräcklig för att upprätthålla de livsmiljöer som finns
inne i en gammal skog. (Keto-Tokoi 2018 s.59)
Forskarna rekommenderar att man sparar naturvårdsträd på kärrområden och i fuktiga dalar,
för där finns mera död ved och aspar, annorlunda växtlighet, och större artdiversitet på lavar
och mossor, som växer på död ved. Enligt undersökningen löper dock naturvårsträden en
större risk att bli vindfällen om de är sparade i kärr och på fuktiga områden. Därför kräver
det bra planering om man sparar naturvårdsträd på våta platser. Man borde spara en
skyddszon till gruppen eller ställa kvar vindtåliga trädindivider i kanten av gruppen. (KetoTokoi 2018 s.59 - 60)
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I en svensk studie gjorde man undersökningar på två områden, Kulbäcksliden och
Strömsjöliden. I undersökningen märkte forskarna att mängden grova träd minskade i
Kulbäcksliden där trädbeståndet i huvudsak var äldre, fast man sparade naturvårdsträd och
skyddsområden. Däremot ökade mängden grova träd i Strömsjöliden under den tid man
följde med området, fastän trädbeståndet där var mycket yngre. Slutsatsen var att det är
viktigt att man vid bedömning av naturvårdsåtgärder granskar utvecklingen av skogens
struktur på lång sikt och att man tar i beaktande trädbeståndets utgångsläge före eventuella
åtgärder är gjorda. (Keto-Tokoi 2018 s 59)
Ur de svenska studier som gjorts kan man konstatera att naturvårdsåtgärder gjorda enligt
svenska FSC standarden i medeltal på långsikt leder till ca 12–14 stycken grova träd per
hektar och ca 10–15 m³ död ved per hektar. (Keto-Tokoi 2018 s.59)

3.2.1 Naturvårdsträdens inverkan på virkesproduktion och ekonomi
Det har i Finland utförts studier på hur naturvårdsträd inverkar på plantors tillväxt. Man
utförde undersökningar på ytor med tall som naturvårdsträd och på ytor med björk och asp
som naturvårdsträd. Båda undersökningarna var utförda på plantbestånd med tallplantor.
(Valkonen, Miettinen, Ruuska 2003)
Träd som växer direkt under kronan på en större tall har dåliga förutsättningar för att kunna
växa och bli stora. Området som berörs är dock litet, ungefär 21 m² för varje naturvårdsträd
eller ungefär 0,2 % av avverkningsytans areal. (Valkonen, Miettinen, Ruuska 2003)
Tillväxtförlusten orsakat av kampen om utrymme för rötterna inverkar på ett större område.
Tallar vars diameter är 25–40 cm, orsakar tillväxtförluster på plantorna inom en 10 meters
utsträckning. Plantorna inom området uppvisar en minskning i höjdtillväxten på 9–17 %.
(Valkonen, Miettinen, Ruuska 2003)
Enligt undersökningen inverkade naturvårdsträden av björk och asp, aningen mindre på
tallplantornas höjdtillväxt. Runt naturvårdsträd av asp (10 meters utsträckning) uppkom
mycket aspsly, men de blev kraftigt betade av älg så tallplantorna växte förbi dem.
(Valkonen, Miettinen, Ruuska 2003)
Slutsatsen var att björkar och aspar som naturvårdsträd inte försämrar tillväxten på
tallplantor mera än vad tallar gör. (Valkonen, Miettinen, Ruuska 2003)
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I en svensk studie som utfördes på två ställen, i Strömsjöliden och Kulbäcksliden i
Västerbotten, kom man fram till att naturvårdsträd och frivilliga skyddsområden (enligt
svenska FSC standarden) sänkte skogsområdets nuvärde med 17 % i Strömsjöliden och med
14 % Kulbäcksliden. Detta var då jämfört med ett scenario där man inte sparade någonting
alls. Om man endast sparade endera sjönk nuvärdet med 7–9 %. (Keto-Tokoi 2018, s.59)

3.2.2 Naturvårdsträdens överlevnad
En stor del av naturvårdsträden faller eller dör stående relativt snabbt efter att
slutavverkningen är utförd. Det är positivt med den aspekten att det bildas död ved för de
arter som behöver det. Det är också negativt för då bildas det inte lika många grova levande
träd, som också är viktiga för mångfalden. Det har utförts ett antal studier angående detta i
Norden.
En studie från norra Sverige från år 1985 utfördes i ett gammalt granbestånd där det utfördes
en slutavverkning på 41 ha. På ytan sparades 5 grupper med naturvårdsträd av olika
storlekar. Beståndet befann sig på ett högt och blåsigt område. Under första 5 årsperioden
efter avverkningen dog alla naturvårdsträd i de minsta grupperna och 30 % av
naturvårdsträden i de större grupperna. Granen skadades något mera än björkarna. Den
största orsaken till att träd skadades var vindfällen (67 %) och den näststörsta orsaken var
att stammarna gick av (24 %). (Keto-Tokoi 2018 s.49)
Samma yta inventerades på nytt efter 18 år. Då kom man fram till att naturvårdsträdens
dödlighet minskade märkbart efter de första 5 åren. Dödligheten efter de första 5 åren var
1–4 % per år jämfört med 6–20 % de första 5 åren. (Keto-Tokoi 2018, s.49 och s.51)
I en stor undersökning i Sverige år 2016 undersökte man dödligheten bland naturvårdsträd.
Undersökningsmaterialet

omfattade

583

grupper

av

naturvårdsträd

på

206

kalavverkningsytor. På en 20 års tidsperiod beräknades tallens dödlighet i medeltal uppgå
till 12 %, granens 25 % och björkens 16 %. I endast 10 % av alla grupper var dödligheten
över 50 %.
De viktigaste faktorerna för att minska dödligheten var naturvårdsträdens täthet, volymen i
grupperna av naturvårdsträd och placeringen i förhållande till den öppna skogskanten. Om
naturvårdsträden blir utsatta för kraftiga vindar ökar dödligheten. (Keto-Tokoi 2018, s.54)
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3.3 Bedömning av kvaliteten på utförda naturvårdsåtgärder
I Finland började man granska kvaliteten på naturvården i de privata skogarna år 1995. I
granskningen av hur naturhänsyn vid avverkning och förnyelse beaktas, undersöker man hur
målen man har för naturvården uppfylls i skogsbruket. Finlands skogscentral har ansvaret
för att göra fältgranskningarna i privata skogar.
Målen med dessa granskningar är att man ska få fram information för att kunna föra fram
feedback till de som i praktiken jobbar med planering och utför förnyelseåtgärder. Man vill
också se hur lagar, råd i god skogsvård och PEFC certifieringens kriterier tillämpas vid olika
skogsbruksåtgärder. Dessutom vill man stöda skogsbrukets information om miljön och delta
i informationsinsamlingen för PEFC certifieringen. (Kuusinen, Joensuu, Makkonen, Matila,
Rantala, Saaristo & Vanhatalo, 2013 s.1)

3.3.1 Granskning av naturvårdsträd enligt skogscentralen
När det utförs granskning av naturvårdsträd granskas flera olika saker och baserat på detta
gör man en helhetsbedömning. Bedömningen görs b.la. utgående från mängden, placeringen
av och val av naturvårdsträd samt hur bra man har lyckats trygga naturobjekt. I bedömningen
beaktas också hur bra man har lyckats beakta naturvårdsträden och döda veden i samband
med förhandsröjningen, markberedningen och tillvaratagandet av energived. (Kuusinen et
al. 2013, s.24)
Man gör en bedömning över hur bra man har sparat naturvårdsträden med skalan utmärkt,
god, försvarlig och svag. Nedan kan man se vad de olika betygen kräver.
Utmärkt
− Man har satsat mera än minimikraven på det sparade trädbeståndet.
− På avverkningsytan kan man inte upptäcka en enda brist angående naturvårdsträden
eller naturobjekten.
− På objekt där det finns förutsättningar för att spara mera naturvårdsträd som är viktiga
för mångfalden, har det sparats flera naturvårdsträd än det i snitt sparats på
förnyelseytorna.
− Man har i huvudsak lyckats trygga de naturvärden som förekommer i trädbeståndet.
− Som naturvårdsträd har man valt gamla, naturvårdsmässigt värdefulla träd.
− Den döda ved som finns har inte tagits tillvara eller förstörts.
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− På avverkningsytor, där det inte förekommer speciella avvikelser i trädbeståndet eller
terrängen, har naturvårdsträden sparats i en enda stor grupp. Aspar, ädla lövträd,
sälgar och träd från den förra generationen kan också ha sparats enskilt.
− I gruppen av naturvårdsträd har man inte utfört bottenröjning, trädbeståndet har inte
gallrats och ingen markberedning har gjorts närmare än 2 meter från
naturvårdsträden. Av granar och glasbjörkar kan man ha tillverkats högstubbar.
− Avlägsnandet av överståndare: Man har använt sig av de förutsättningar som skapats
vid tidigare förnyelseavverkningar för val och placering av naturvårdsträd.
God
− En rutinmässig prestation utan stora fel.
− Det sparade trädbeståndet uppfyller skogslagens krav i §10, ifall viktiga livsmiljöer
förekommer på eller bredvid ytan. Certifieringskriteriernas krav fylls också.
− På vanliga objekt är mängden levande naturvårdsträd och grov död ved minst 10 st/ha
på stämplingspostnivå. I valet och grupperingen av naturvårdsträd finns dock brister
så utförandet kan inte ses som exemplariskt.
− Det finns en större mängd naturvårdsträd än kraven i anvisningarna, men träden är
utan förklarlig orsak lämnade i flera än en grupp.
− På objektet fanns det förutsättningar att spara flera naturvårdsträd än vanligt, men
denna möjlighet har inte tagits tillvara i avverkningen.
− Vid naturlig förnyelse kan man inte åtskilja naturvårdsträden från frö- eller
skärmträden.
− Man har utfört bottenröjning i sparträdsgruppen och/eller det finns brister i
begränsningen av markberedningen.
Försvarlig
− Bedömningen är försvarlig ifall det finns lindriga brister i förhållande till
certifieringskriterierna eller lagstiftningen (tryggandet av trädbevuxna objekt enligt
10 §).
− Rekommendationer angående naturvårdsträd syns inte i avverkningen.
− Det har inte sparats tillräckligt med träd för att trygga särdragen i viktiga livsmiljöer.
Naturvårdsträden har sparats på annat område vars betydelse är lägre för naturvården.
− På stämplingen finns det i medeltal färre naturvårdsträd och grov död ved än 10 st/ha.
Det finns brister i valet av naturvårdsträd.
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− Vid överståndaravverkningar, där utgångsläget har varit en traditionell
skärmträdsställning, har det sparats mindre än 10 naturvårdsträd per hektar.
Svag
− På avverkningsområdet finns det inte inget sparat trädbestånd.
− Man har inte alls sparat naturvårdsträd eller i förhållande till arealen mycket lite.
− I trädbevuxna livsmiljöer har man inte sparat tillräckligt med träd, utan de till träden
kopplade egenskaperna har förändrats på största delen av objektets areal. (Finlands
skogscentralen 2017)

3.4 Högstubbar
Med en högstubbe avses ett träd som man med skogsmaskinen kapar av på någon meters
höjd. Med hjälp av denna metod skapar man solbelyst stående död ved som många arter är
beroende av. En högstubbe står kvar i många år och då får man in grov död ved i unga skogar,
som ofta är mycket fattiga på just sådan död ved. (Gustafsson, Weslien, Hannerz, Aldentun
2016a, s. 3)
Genom att göra högstubbar får man in stående död ved i skogen som inte medför vindfällen.
En högstubbe har varierande fuktighetsförhållanden på olika höjder och bidrar därför till
olika miljöer för arter som lever i död ved. Högstubbar börjar murkna på några år och ger
då möjligheter för olika fåglar att göra bohål i den. (Finlands skogscentral, 2016)
I Sverige har man tillverkat högstubbar i avverkningar redan i 20 års tid. I början gjordes
högstubbar endast i slutavverkningar men senare också i gallringar. Det rekommenderas att
man gör flera högstubbar av lövträd. Man har i Sverige tillverkat högstubbar mest av gran
och lite av tall. I högstubbar av björk och asp lever det annorlunda arter än i högstubbar av
gran. Man bör dock väja att tillverka högstubbar av högst ett par trädslag per avverkningsyta.
Undersökningar visar att högstubbar som är kapade vid samma tidpunkt och på samma plats
utvecklas mycket olika. Därför bör man få in flera högstubbar av samma trädslag för att
kunna få tillräcklig bredd på kvaliteten på den döda veden. Om man vid en avverkning börjar
tillverka få högstubbar per trädslag finns det risk att det blir för lite död ved av varje trädslag.
Därför bör man sträva efter att man på ett ställe tillverkar en tillräcklig mängd med
högstubbar av gran vid en avverkning och vid en annan avverkning av björk eller asp.
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Eftersom högstubbarna är mycket långlivade kommer flera att stå kvar inne i ungskogen som
växt runtomkring dem. Då börjar olika fåglar bygga bo i dem när de står i skuggan i
ungskogen. Därför kan det vara bra att låta bli att röja runt högstubbar, som har bohål för att
ge fåglarna ett bättre skydd. Runt de andra stubbarna kan man röja hårdare för att hålla kvar
solexponeringen på dem. (Gustafsson et al. 2016 a, s. 3)
I Finlands skogsvårdsrekommendationer eller i skogscertifieringen styr man inte
skogsägaren att tillverka högstubbar för att producera död ved varken i slutavverkningar eller
gallringar. I Sverige har man i sin FSC standard ställt krav på att man ska tillverka minst 3
högstubbar eller ringbarkade träd i slutavverkningar.
I Finland har Metsä Group från och med 2016 som praxis att tillverka 2 högstubbar per
hektar i alla förnyelseavverkningar och gallringar om skogsägaren tillåter det.
Inkomstförlusten som orsakas av tillverkningen av 2–4 meters högstubbar av
massavedstammar är liten, från några tiotal cent till drygt en euro beroende på trädslaget.
Den avkapade toppen lämnas på marken för att bli liggande död ved. (Keto-Tokoi 2018 s.
44)

3.5 Hyggesbränning – En viktig del av naturvården
På 1950-talet gjordes det som mest årligen hyggesbränningar på omkring 35 000 hektar i
Finland. Nuförtiden är arealen betydligt lägre då den är under 1 000 hektar. Detta kan bero
på att det är en dyr metod och den kräver mycket tid, kunskap och arbetskraft. (Kauppi 2016)
Hyggesbränning gjordes förr enbart som en form av markberedning men idag är naturvården
den största orsaken till att hyggesbränningar utförs. Hyggesbränningen ersätter naturliga
skogsbränder, som idag släcks effektivt. Med naturvårdande bränder får man in död och
bränd ved i skogen, som många hotade arter är beroende av. (Kauppi 2016)
I en undersökning i Lieksa Finland undersökte man dödligheten hos 2758 naturvårdsträd på
17 avverkningsytor under en 10 års period. På hälften av ytorna utfördes det
hyggesbränningar. Skogarna var talldominerade och på 8 ytor sparade man 10 m³
naturvårdträd per hektar och på 8 sparade man 50 m³ naturvårdsträd per hektar.
På de obrända ytorna hade 34 % av naturvårdsträden dött efter 10 år och dödligheten var
relativt jämt fördelad under tidsperioden.
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Hyggesbränningen försnabbade dödligheten märkbart. 84 % av naturvårdsträden hade dött
efter 10 år och ungefär hälften av träden hade dött genast efter branden. Ytor som man sparat
10 m³/ha på och bränt hade nästan alla träd dött på efter 4 år. På ytor med 50 m³/ ha fanns
det efter 4 år kvar endast ¼ av den ursprungliga volymen. Efter 10 år fanns det ännu kvar ca
10 m³/ha, och då förekom ett mångsidigt utbud med både levande träd och stående/liggande
döda träd.
På de obrända ytorna fanns det inga skillnader i dödligheten mellan olika trädslag. På de
brända ytorna fanns det stor skillnad, och tallen hade klarat sig bättre än andra trädslag. Efter
10 år fanns det inte ett enda lövträd vid liv på de brända ytorna. (Keto-Tokoi 2018, s.51–52)
Båda skogscertifieringssystemen som används i Finland, dvs. FSC och PEFC, ställer krav
på utförandet av hyggesbränning. I PEFC s kriterium 13 tas naturvårdsbränning och
hyggesbränning upp. Enligt PEFC ska en skogsägare eller en grupp med skogsägare, med
en certifierad skogsareal på över 200 000 hektar, med hjälp av naturvårdsbränningar och
hyggesbränningar bevara och utöka livsmiljöer för arter som är beroende av skogsbränder
och bränd ved. (PEFC Finland 2014, s.22)
FSC ställer krav på hyggesbränning för skogsägare, som äger mera än 10 000 hektar skog.
De ska med hjälp av hyggesbränning bevara livsmiljöer för arter som är beroende av
skogsbränder. Hyggesbränningen ska utföras årligen och arealen av den brända ytan bör
minst uppgå till 3 % av lämpliga objekt, som har förnyelseavverkats under en femårsperiod.
Målet är att man i medeltal ska producera minst 20 brandskadade stammar per hektar.
Dessutom kan arealen räknas femfaldigt i arealmålet, om man bränner alla träd i ett bestånd
som är större än 0,2 hektar. Det här gäller också trädrika områden som brunnit naturligt
förutsatt att man låter virket stå kvar i skogen. Om man bränner sparträdsgrupper som är
tillräckligt stora räknas också de femfaldigt i areal målet. Detta är idag mycket populärt bland
större skogsägare som är medlemmar i FSC certifieringen. (Forest Stewardship Council
2010, s. 26)

3.6 Död ved
Av skogslevande arter i Finland är ca 4 000–5 000 stycken beroende av död ved för att kunna
överleva (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s.24). Därför är det mycket viktigt för
mångfalden att vi bevarar en del av den döda ved som förekommer vid avverkningar och
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sparar naturvårdsträd som i något skede kan falla omkull och börja förmultna eller torka
stående. I ekonomiskogen förekommer det olika slag av död ved dvs. halvförmultnade
kvistar och ris, klenvirke, hela stammar, stubbar och rötter. Man bör dock inrikta sig på att
spara stående och liggande grov död ved av olika trädslag, eftersom det råder största bristen
på sådan död ved i våra ekonomiskogar. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s.32)
Man kan i samband med olika skogsvårdsåtgärder hjälpa till att bevara och öka mängden
död ved i skogarna. Man bör undvika att köra över lågor (liggande död ved). Man bör hellre
köra runt dem eller lyfta dem till sidan, om de är tillräckligt tåliga för att klara flytten. Man
bör inte heller ta till vara död ved som brännved. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010,
s.33)
Det finns en hel del olika arter som är bundna till död ved t.ex. insekter, tickor, mossor och
lavar. Arter som bryter ned ved är ofta beroende av ett visst trädslag. När nedbrytningen
framskrider kommer det in nya arter som fortsätter med nedbrytningsprocessen. Som
exempel kan nämnas nedbrytningen av en gran. De 2 första åren finns det ofta stubbticka
och granbarkborre, efter 2–10 år kan där ofta förekomma barkplattbagge och violticka, efter
5–50 år förekommer där ofta svartoxe och brandticka och efter 50–100 år förekommer där
ofta stållöpare och biskopsmössa. (Saaristo, Kuusinen & Nieminen 2010, s.24)
Enligt en undersökning där man granskade Finlands hotade skogsarters krav på levnadsmiljö
kom man fram till att största delen av arter som lever i död ved lever i grov död ved (>10 cm).
Under 3 % av arterna lever i död ved som har en diameter som är klenare än 10 cm och
ungefär 18 % av arterna lever på mycket grova döda stammar, över 30cm i diameter. (KetoTokoi 2018, s. 32)
Det har konstaterats att en stor del av tickorna föredrar grov död ved som är grövre än 30
cm. Några exempel på sådana arter är bland annat Tajgaskinn (Laurilia sulcata), Trådticka
(Climacocystis borealis) och ostticka (Skeletocutis odora). För många levermossor är grov
död ved en viktig levnadsmiljö. Det här beror på att bladmossorna som tävlar om utrymme
på marken erövrar grova stammar mycket långsammare än klenare stammar. (Keto-Tokoi
2018, s. 32–33)
Det bildas fortfarande mycket klen död ved i våra ekonomiskogar på grund av kvistar som
dör och av avverkningsrester. Det finns inte heller tillsvidare något större hot för arter som
lever på klen död ved. Dessutom erbjuder också grova döda träd livsmiljöer till dessa arter i
kronan och kvistarna. Klena döda träd erbjuder däremot inte levnadsmiljöer för arter som
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kräver grov död ved. På grund av dessa orsaker borde vi i naturvården sträva till att öka
mängden grov, över 20 cm, död ved i våra skogar. Sådan död ved råder det största bristen
på i våra skogar. (Keto-Tokoi 2018 s.33)
Tabell 2 visar andelen död ved sammanställd för hela Finland och landskapet Nyland enligt
riksskogstaxeringen från 2014–2017. I inventeringen har inkluderats sådan död ved som är
grövre än 10 cm.
Tabell 2. Mängden död ved (m³/ha) i Nyland och hela Finland. (Skogsresurser
[webpublikation])
Rotstående
Omkullfallna
Sammanlagt
Barrträd
Lövträd Totalt
Barrträd
Lövträd Totalt
Barrträd
Lövträd Totalt
RST 11/12 HELA LANDET
1,2
0,4
1,6
3,2
0,8
4
4,4
1,2
5,7
Nyland
1,6
0,8
2,4
2,7
0,9
3,5
4,3
1,7
6

I en studie utförd i sydöstra Finland granskade man hur mycket av den döda veden som
förstördes vid avverkningen och markberedningen. Studien gjordes på en grandominerad
torvmark där man sparade elva trädgrupper med i medeltal 16 m³ död ved per hektar.
Trädgrupperna som sparades upptog 12 % av slutavverkningsytan och 50 % av markytan
markbereddes.
Granskningarna visade att 8 % av den döda veden hade förstörts efter avverkningen på
avverkningsytan och efter markberedningen var siffran uppe i 68 %. Fast man inte utförde
markberedning i trädgrupperna förstördes också där 20 % av den döda veden. Totalt
försvann eller förstördes 81 % av den döda veden. Största förlusten av död ved förekom
bland björkarna. Lövträdsveden är mjukare än barrträdsveden och förstörs därför lättare.
Överlag var det långt nedbruten ved som förstördes mer än färskare ved. (Gustafsson et al.
2016, b s.13)
I Sverige har man gjort en studie på hur tillvara tagandet av GROT (grenar och toppar)
påverkar stående och liggande döda träd. Man hade slumpvis valt ut 23 avverkningsytor där
man noggrant mätte in döda och levande träd med en diameter större än 10 cm före och efter
att man hade kört ut GROTET.
I resultatet kom man fram till att 36 % av lågorna försvann efter att man kört ut GROT. En
stor del av de lågor (ca 70 %) som försvann var klena, mellan 10–15 cm, medan ungefär
20 % var grövre än 20 cm. Stående döda träd, högstubbar och levande naturvårdsträd
påverkades inte av utkörningen av GROT. Med detta som grund drogs slutsatsen att det
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behövs bättre instruktioner och utbildning om naturvården till entreprenörerna. (Gustafsson
et al. 2016 b, s. 31)

3.6.1 Lag om bekämpning av skogsskador
Ibland är man tvungen att avlägsna död ved ur skogen då mängden överskrider
begränsningarna enligt lagen om bekämpning av skogsskador. Detta händer oftast efter en
storm eller annan epidemi.
I lagen om bekämpning av skogsskador 6 § finns det angivet om hur man bör gå till väga
vid skador i ett bestånd:
Här kommer innehållet i lagen om bekämpning av skogsskador ”6 § Avlägsnande av skadade
träd från skogsbestånd och avlägg” att presenteras:
”Om det i ett skogsbestånd som har passerat plantskogsstadiet per hektar finns mer än 10
kubikmeter fast mått skadad gran med en stubbdiameter på mer än 10 centimeter, är ägaren
skyldig att från skogsbeståndet och avlägget transportera bort den del av de skadade träden
som överstiger 10 kubikmeter fast mått senast inom de tider som anges i 3 § 2 mom. 1 och
3 punkten.
Om det i ett skogsbestånd som har passerat plantskogsstadiet per hektar finns mer än 20
kubikmeter fast mått skadad tall med skorpbark med en stubbdiameter på mer än 10
centimeter, är ägaren skyldig att från skogsbeståndet och avlägget transportera bort den del
av de skadade träden som överstiger 20 kubikmeter fast mått senast inom de tider som anges
i 3 § 2 mom. 2 punkten.
I skogsbestånd som understiger en hektar tillämpas oberoende av skogsbeståndets areal de
gränsvärden i kubikmeter fast mått som föreskrivs i 1 och 2 mom.
Om markägaren har överlåtit avverkningsrätten för skogsbeståndet, ska innehavaren av
avverkningsrätten på förhand underrättas om borttransporten av de skadade träden.
Med avvikelse från bestämmelserna i 1 - 3 mom. kan markägaren på områden som klassas
som särskilt viktiga livsmiljöer på det sätt som avses i 10 § i skogslagen och på områden
som hör till nätverket Natura 2000 och som omfattas av tillämpningsområdet för skogslagen,
och där en ökning av död ved kan vara ändamålsenlig, lämna en större mängd skadade träd
på området än vad som är tillåtet enligt de nämnda momenten. Markägaren ska till Finlands
skogscentral anmäla att de skadade träden inte avlägsnas. Finlands skogscentral ska följa
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upp de livsmiljöer och områden där skadade träd har lämnats kvar, mängden död ved där
samt skogsskador som eventuellt sprider sig från områdena.” (Lag om bekämpning av
skogsskador 1087/2013)
I lagen om bekämpning av skogsskador 4 § sägs det vad skogsägaren bör göra ifall man inte
kan transportera bort virket från skogen eller virkesavlägget.
Ifall ägaren inte transporterar bort skadade träd så som det sägs i 6 § ska ägaren göra något
av följande metoder. Ägaren kan täcka, bevattna eller barka virket, man kan eventuellt också
transportera bort det översta lagret av virkeshögen. Man kan också behandla virket med
något godkänt växtskyddsmedel och lagra virket så långt ifrån ett skogsbestånd med samma
trädslag som möjligt. Man kan också lägga ett lager med lövträd högst uppe på traven och
för grantravar kan man också lägga ett lager med klena (under 10 cm) tallar som saknar
skorpbark högst på traven. (Lag om bekämpning av skogsskador 1087/2013)
I lagen om bekämpning av skogsskador 3§ anvisas inom vilken tid man bör transportera bort
det skadade virket ur skogen:
”3 § Borttransport av virke från avverkningsplats och avlägg
1) Granvirke som avverkats mellan den 1 september föregående år och 31 maj innevarande
år transporteras bort från avverkningsplatser och avlägg senast den 15 juli inom region A,
senast den 24 juli inom region B och senast den 15 augusti inom region C.
2) Tallvirke med skorpbark som avverkats mellan den 1 september föregående år och den
31 maj innevarande år transporteras bort från avverkningsplatser och avlägg senast den 1
juli inom region A och B och senast den 15 juli inom region C.
3) Granvirke som avverkats mellan den 1 juni och den 31 augusti innevarande år
transporteras bort från avverkningsplatser eller avlägg inom 30 dagar från avverkningen
inom region A.”
Till region A hör landskapen Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen,
Nyland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen, dvs Södra delarna av Finland.
Till region B hör landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra
Karelen, Norra Savolax, Satakunta, Södra Savolax, Södra Österbotten och Österbotten, dvs.
mellersta delarna av Finland
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Till region C hör landskapen Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten, dvs. norra
delarna av Finland. (Statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke
1309/2013).

4

Skogscertifiering

Som skogsägare kan man välja att certifiera sin skog. Om man ansluter sin skog till en
skogscertifiering kommer denna att ställa vissa krav på användningen av skogen. Med hjälp
av certifieringen kan de som köper färdiga träprodukter lita på att virket kommer från skogar
som används hållbart och ansvarsfullt. I Finland finns det två olika certifieringssystem som
används, PEFC och FSC.
Certifieringarna och skogslagarna säkerställer att Finlands skogar används på ett hållbart
sätt. Skogsbruket är hållbart då man ser till att skogen används så att den biologiska
mångfalden, produktiviteten, förnyelsekraften och livskraften hålls på en bra nivå både nu
och i framtiden. (Äijälä, et.al. 2014 s.10)

4.1 PEFC
PEFC (Programme for the endorsement of forest certification schemes) är ett internationellt
certifieringssystem som ställer krav på hur skogen sköts. PEFC strävar till att skogarna sköts
på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. (PEFC Finland u.å. a)
Av världens certifierade skogar är över hälften PEFC certifierade det vill säga 307 miljoner
hektar skog. (PEFC Finland u.å. b.)
PEFC vill att skogarna ska skötas så att tillväxten i skogarna ska hållas på en hög nivå och
att skogens mångfald och hälsa samtidigt tryggas. PEFC kräver också att virkets väg ska
kunna följas ända från skogen till en färdig produkt. Detta krav grundar sig på att den som
köper en produkt av träd ska kunna vara säker på att virket kommer från en certifierad skog
och därför också är avverkat med hänsyn till skogens mångfald. Detta kallas för chain of
custody dvs. en kedja som består av produktens förädlare, marknadsförare och
produktionsanläggningar. (PEFC Finland u.å. c.)
För att ett land skall beviljas certifikatet krävs det att en oberoende organisation ska kunna
garantera att skogsvården följer PEFCs internationella standard. En oberoende organisation
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är alltså en organisation som inte på något vis är bunden till någon part i produktionskedjan
eller till certifieringssystemet. (PEFC Finland u.å. c.)

4.1.1 PEFC i Finland – Finland skogscertifiering r.f
Av Finlands skogar är 18 miljoner hektar PEFC certifierade, vilket utgör ungefär 92 procent
av ekonomiskogarna i Finland. (PEFC Finland u.å. b.)
PEFC Finland främjar PEFC certifieringen och samarbetar internationellt med andra länders
dotterorganisationer och med PEFCs huvudkontor i Geneve i Schweiz. PEFC Finland jobbar
tillsammans med en intressentgrupp med att framställa PEFC kriterierna i Finland. Det är
PEFC Finland som beviljar PEFC märket i Finland och övervakar dess användning. (PEFC
Finland u.å. d).
PEFC Finland, liksom alla andra länders motsvarande organisationer, måste följa
internationella PEFCs krav för hållbart skogsbruk. Utgående från dem ska alla
medlemsländer göra upp egna nationella kriterier. (PEFC Finland u.å. e)
Under åren 2016 - 2018 uppdaterades internationella PEFCs standard. Arbetet för att
uppdatera finska standarden påbörjas 2019. De ikraftvarande PEFC FI 2014 kriterierna togs
i bruk 2016. (PEFC Finland u.å. e)
PEFC certifieringen passar bra i Finlands skogsbruk i och med att det finns både certifiering
för

enskilda

skogsägare

och

gruppcertifiering.

Gruppcertifieringen

håller

certifieringskostnaderna låga och gör det lättare får små skogsägare att delta i certifieringen.
(PEFC Finland u.å. f)
I Finland finns det ungefär 12,4 miljoner hektar skog som är certifierade enligt PEFC
gruppcertifiering. Det är Föreningen för hållbart skogsbruk rf som har hand om och ansöker
om PEFC gruppcertifikatet i Finland. Föreningen har grundats av Centralförbundet för lantoch skogsbruksproducenter (MTK), skogsindustrin rf och Finlands sågar rf. Föreningen för
hållbart skogsbruk rf upprätthåller ett register över deltagarna i gruppcertifieringen. De ger
också information och anvisningar i frågor med anknytning till PEFC certifieringen. Den
regionala gruppcertifieringen är indelad i 5 områden. En ny områdesindelning tas i bruk
under 2019, där är gruppcertifikatet indelat i 3 områden istället för 5 (se bild 3). (Föreningen
för hållbart skogsbruk r.f. 2019 a)
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Man kan bli medlem i gruppcertifikatet via en organisation som representerar skogsägaren,
eller om man är medlem i en skogsvårdsförening blir man automatiskt också medlem i
gruppcertifikatet ifall man inte meddelar att man inte vill detta. Enskilda skogsägare kan
också delta i den regionala gruppcertifieringen genom att anmäla sig till Föreningen för
hållbart skogsbruk. Det utförs årligen utvärderingar om hur bra de som deltar i den regionala
gruppcertifieringen har följt kraven som ställs. Alla områden utvärderas och detta utförs av
ett utomstående certifieringsföretag. (Föreningen för hållbart skogsbruk r.f. 2019 b).

Bild 1. Den regionala PEFC gruppcertifieringens områdesindelning. Kartan till vänster är
den nya indelningen från och med 2019 och högra den gamla indelningen. (Föreningen för
hållbart skogsbruk 2019)

4.1.2 Kriterier för död ved och naturvårdsträd enligt PEFC certifieringen
PEFCs kriterium 14 behandlar kraven på hur man skall spara naturvårdsträd och vilka träd
man bör prioritera. Dessa krav trädde ikraft 2016 i och med att en ny standard för
skogsbruk togs i bruk då. Man bör spara naturvårdsträd samt grov död ved på områden där
det utförs beståndsvårdande avverkningar och på förnyelseytor. Detta görs för att man ska
kunna säkerställa mångfalden i skogen.
Mängden naturvårdsträd och död ved, som enligt PEFC ska sparas, är minst 10 st/ha per
stämplingspost. Med stämplingspost avses ett område med samma ägare, som kan bestå av
olika figurer och kan avverkas på olika sätt och på olika tidpunkter.
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Som död ved räknas grova torrakor som är över 20 cm på brösthöjd, andra stående döda
träd, högstubbar samt lågor.
Naturvårdsträd är levande träd, som hör till de naturliga trädarterna i Finland. Som
naturvårdsträd bör man speciellt spara:
•

Boträd för rovfåglar

•

Grova enar

•

Grova träd med brandlyror

•

Grova träd från tidigare trädgenerationer

•

Träd med ovanliga former

•

Ädla lövträd

•

Aspar

•

Sälgar, häggar, och rönnar med tydlig stam

•

Klibbalar

•

Hålträd

Om inget av ovannämnda eller grov död ved finns på ytan, sparar man träd med en
bröstdiameter på minst 10 cm, träd som är viktiga för den biologiska mångfalden samt träd
som kan växa till sig och bli gamla grova träd.
Man ska helst spara naturvårdsträd i grupper och de placeras vid viktiga livsmiljöer eller
olika skyddszoner om sådana finns på ytan. Grupperna med naturvårdsträd ska man låta stå
orörda, dvs. man ska inte markbereda eller förröja under dem. Man ska inte heller spara
naturvårdsträden i närheten av trafikleder, el- och telefonstolpar och inte heller på
fornlämningar. Man kan göra högstubbar av en del av naturvårdsträden om man vill. Man
kan räkna med träd som finns i skyddszoner som naturvårdsträd bara de är grövre än 10 cm
på brösthöjd. (PEFC Finland 2014, s.22–23)
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4.2 FSC certifieringen
FSC det vill säga Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation
som inte eftersträvar vinst. De är via certifieringen bundna till att främja en hållbar
användning av världens skogar. (FSC Finland u.å. a).
FSCs verksamhet grundar sig på 10 huvudprinciper och de till dem hörande
skogsskötselkriterierna. Huvudprinciperna och kriterierna är enhälligt godkända av
medlemmarna. (FSC Finland u.å. a)
FSC strävar till att varje land för sig upprättar standarder för god skogsskötsel så de passar
för landets förhållanden. I Finland har man upprättat standarder som blev godkända 2010
och de uppdateras enligt FSCs regler vart femte år. (FSC Finland u.å. a)
FSCs internationella center finns i Bonn i Tyskland. (FSC Finland u.å. a)
Av världens skogar är över 199 miljoner hektar FSC certifierade i sammanlagt 84 länder.
(FSC Finland u.å. b)

4.2.1 FSC Finland - Föreningen för ansvarsfullt skogsbruk
FSC Finland, eller Föreningen för ansvarsfullt skogsbruk som namnet ändrades till år
2013, är en medlemsorganisation i internationella FSC. FSC Finlands första möte hölls i
oktober 2000 och då började man arbetet för att grunda Finlands skogsbruksstandard. År
2001 grundades FSC Finland och de förhandlade om standarden ända fram till 2010.
Standarden godkändes av internationella FSC och den trädde i kraft våren 2011.
Till föreningens uppgifter hör att föra fram kunskap och information om FSC i Finland,
övervaka FSCs varumärke samt att utveckla och uppdatera Finlands skogsbruksstandard
enligt FSCs principer. Styrelsen för FSC Finland har etablerat en arbetsgrupp som jobbar
med att utveckla och uppdatera den finska FSC standarden.
FSC Finland liksom många andra regionala och nationella FSC nätverkspartners är
fristående organisationer, men de ska jobba enligt regler, mål och värden, som
internationella FSC har. (FSC Finland u.å. c)
I dagens läge är ca 1,6 miljoner ha av Finlands skogsareal FSC certifierat. (FSC Finland
u.å. b)
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4.2.2 Kriterier för naturvårdsträd och död ved enligt FSC certifieringen
När man som skogsägare är ansluten till FSC certifieringen och gör en skogsbruksåtgärd
bör man följa kriterierna, som certifieringen har för sparandet av naturvårdsträd och död
ved.
Enligt FSC bör man bevara minst 20 stycken döda träd per hektar med en
brösthöjdsdiameter på minst 10 cm. Detta förutsätter att det finns sådana träd på området
som avverkas. Man bör också spara minst 20 stycken förmultnande lövträd om sådana
finns. Arbetet ska planeras så att man gör så små skador på den döda veden som möjligt.
Då man utför en förnyelseavverkning bör man spara minst 10 stycken grova levande
naturvårdsträd per hektar, i södra Finland bör de vara över 20 cm grova mätta på
brösthöjdsnivå och i norra Finland bör de vara minst 10 cm grova mätta på brösthöjdsnivå.
Träd som sparas som naturvårdsträd ska höra till de inhemska trädarterna.
Förutom naturvårdsträd och död ved bör skogsägaren spara träd som är viktiga för naturens
mångfald som naturvårdsträd om de förekommer på området:
•

Träd som är tydligt grövre än det dominerande trädbeståndet, tallar, granar, björkar
och ekar som är över 60 cm grova och övriga träd som är grövre än 40 cm på
brösthöjd.

•

Ädla lövträd, sälgar, vide, häggar, rönnar, och klibbalar som är grövre än 10 cm på
brösthöjd.

•

Stora aspar i barrträdsskogar som är grövre än 40 cm på brösthöjd.

•

Hålträd

•

Stora rovfåglars boträd

•

Tallar med brandlyra. Med brandlyra avses ärr på trädet efter en skogsbrand. I
norra Finland bör man spara minst 10 stycken träd med brandlyra om det finns
sådana på området.

Dessa träd är inte odlade specialträd, fröträd eller skärmträd. Man ska inte spara
naturvårdsträd nära vägar eller elledningar. (Forest Stewardchip Council 2010, s.27)

25

5 Skillnader mellan PEFC och FSC angående naturvårdsträd
och död ved
Både PEFC och FSC kräver minst 10 stycken levande naturvårdträd per hektar. Skillnaden
mellan dem är att PEFC kräver att de kvarlämnade naturvårdsträden har en
brösthöjdsdiameter på minst 10 cm medan FSC kräver att de i södra Finland är över 20 cm
grova och i norra Finland är minst 10 cm grova på brösthöjd.
PEFC tillåter också att man kan räkna med döda träd i antalet naturvårdsträd medan FSC
kräver att man sparar minst 20 stycken döda träd per hektar ifall sådana finns. Dessutom
kräver också FSC att man ska spara 20 stycken förmultnande lövträd per hektar om sådana
förekommer. (PEFC Finland 2014, s.22–23), (Forest Stewardchip Council 2010, s.27)

6 Inventering av naturvårdstäd i Nyland.
I min undersökning har jag undersökt hur bra man har lyckats med sparandet av
naturvårdsträd på Södra skogsrevirets slutavverkningar. Jag har inventerat 25 ytor med
kalavverkning och fröträdsställning som avverkningssätt. Ytorna som jag har undersökt är
belägna på Södra skogsrevirets verksamhetsområde, dvs. hela Nyland.

6.1 Metoder
För att välja ut ytorna som skulle inventeras begärdes ett sammandrag av stämplingar som
innehöll slutavverkningar utförda mellan tiden 1.1.2017–31.5.2018 från samtliga
revirinstruktörer. Tillsammans med Södra Skogsreviret som uppdragsgivare bestämde vi att
25 ytor skall inventeras och minst 1 yta per instruktör. Ytornas storlek skulle vara minst 1
ha. I och med att det fanns 16 instruktörer valdes de resterande 9 ytorna bland instruktörerna
som hade flest stämplingar. För att välja vilken yta som skulle inventeras dividerades den
totala mängden stämplingar med 2 för de som skulle ha 1 yta och med 3 för dem som skulle
ha 2 ytor. I några fall var jag tvungen att byta ut den stämpling som egentligen skulle ha
inventerats p.g.a. att de slutavverkningar som fanns i den uträknade stämplingen var så små
till arealen. Då valdes nästa stämpling på listan som hade en areal på över 1 hektar. När valen
av objekten var gjorda tog jag ut kartor över områden från Södra skogsrevirets system.
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För inventeringen använde jag en del av Skogscentralens blankett för granskning av
naturvård och direktiven för bedömningen av de sparade naturvårdsträden (se kapitel 3.1.1).
Vid inventeringen räknade jag mängden naturvårdsträd och märkte ut dem på blanketten på
basen av grovlek och trädslag. För att senare kunna räkna ut en volym och ett värde per
hektar mätte jag höjder och diametrar på brösthöjd för lövträd och barrträd. Jag mätte höjd
och diameter för sådana träd som var mellan 10 - 20 cm grova och för träd som var över 20
cm grova. Inventeringen utfördes sommaren 2018 mellan juli och augusti.
För att räkna ut volymen använde jag för barrträd kuberingstabellen för tall och för lövträd
kuberingstabellen för björk. (Ärölä 2008, s.279–281) För att få fram ett värde på de sparade
träden måste jag få fram en stockprocent. Då använde jag mig av tabellen för tallens
stockprocent för att få fram stockprocenten för barrträd och tabellen för björkens
stockprocent för lövträd. (Ärölä 2008, s.284–286). Priserna jag använde var de senaste stockoch massavedspriserna för södra Finland (Metsälehti 2019.).

7 Resultat
I detta kapitel kommer jag att presentera resultaten från min inventering. Jag kommer först
att presentera storleken och antalet på de ytor jag har inventerat och sedan skilt presentera
resultatet av inventeringen. Jag kommer att hålla resultaten åtskilda för kalavverkningar och
fröträdsställningar. Jag kommer också att jämföra mitt resultat med Skogscentralens tidigare
inventeringar.

7.1 Allmänt
I min undersökning har jag inventerat naturvårdsträden på 25 stycken förnyelseytor. I och
med att det uppstod fel i inventeringen av 2 ytor lämnades dessa utanför undersökningen. I
diagram 1 presenteras arealen för varje avverkningsyta som jag inventerat skilt för sig. Den
totala arealen för inventeringen var 46,7 hektar varav 27,4 var kalavverkningar och 19,3
hektar var fröträdsställningar. Medelstorleken för alla ytor var 2 hektar, för de kalavverkade
ytorna var medelarealen 1,96 hektar och för ytor som stod i fröträdsställning var
medelarealen 2,1 hektar.
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Diagram 1. Diagram över storleken på de inventerade ytorna, den orange linjen visar
medelstorleken på ytorna. Yta 1 - 14 är kalavverkningar och 15 - 23 är fröträdsställningar.

7.2 Mängden naturvårdsträd på kalavverkningar
Jag har utfört inventeringar på totalt 14 ytor där avverkningssättet har varit kalavverkning. I
arbetet har jag beräknat hur många naturvårdsträd det fanns per hektar på samtliga ytor.
Dessutom har jag valt att mäta medeltal för höjder och diametrar i klasserna 10–20 cm och
över 20 cm för barrträd och lövträd för att kunna presentera riktgivande volymer på de
kvarlämnade naturvårdsträden samt ett värde på dem.
I diagram 2 kan man se hur många naturvårdsträd som sparats per hektar samt hur många
döda stammar det fanns per yta. Arealen för respektive yta kan man kolla i diagram 1 i
föregående kapitel (7.1). Jag valde att presentera den döda veden per yta i stället för per
hektar i och med att det annars skulle ha blivit så små och obegripliga siffror. Jag har gjort
inventeringen enligt de krav som PEFC certifieringen ställer dvs. minst 10 stammar per
hektar som är grövre 10 cm. I och med att PEFC godkänner att döda stammar räknas med i
antalet så har jag också gjort det. I mina resultat som presenteras i diagram 2 är alltså döda
veden medräknad i antalet naturvårdsträd per hektar. Jag ville ändå också ha med döda veden
skilt så man får en bild av hur mycket det fanns av den i och med att den döda veden är av
stor betydelse för mångfalden i skogen. Död ved hittade jag på 10 av 14 ytor. Som man kan
se i diagram 2 så är det två av ytorna som inte kommer upp till minimikravet på 10 stammar
per hektar. Yta 5 som var helt utan sparträd hade drabbats av en hård storm. Yta 9 hade 8
naturvårdsträd per hektar vilket är lite under gränsen. I övrigt var alla andra över gränsen
och som medeltal för dessa 14 ytor finns det 16 stycken naturvårdsträd per hektar.
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Diagram 2. Här presenteras antalet sparträd (st/ha) och mängden död ved per yta för varje
yta med kalavverkning som avverkningssätt.
I min inventering har jag också bedömt kvaliteten på de sparade naturvårdsträden med skalan
utmärkt, god, försvarlig och svag. Bedömningen gjorde jag utgående från skogscentralens
anvisningar om bedömningen av kvaliteten av naturvårdsträd, i kapitel 3.3 kan man läsa
mera om kraven för de olika klasserna.
I tabell 3 finns resultaten av bedömningen presenterad för varje yta där man har utfört en
kalavverkning. Största delen av ytorna var värda bedömningen god. Uträknat i procent
bedömdes 64 % av ytorna som Goda, 21 % som utmärkta, 7 % som försvarliga och 7 % som
svaga.
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Tabell 3. Bedömning av kvaliteten på de sparade naturvårdsträden på
kalavverkningsytorna enligt skogscentralens anvisningar.
Yta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bedömning
God
God
Utmärkt
God
Svag
God
Utmärkt
God
Försvarlig
God
Utmärkt
God
God
God

I diagram 3 kan man se hur grovleken på de levande sparträden är fördelad på kalavverknings
ytorna. De klenare träden är mellan 10 och 20 cm grova på brösthöjd och de grövre träden
är grövre än 20 cm på brösthöjd. Man kan se att de flesta ytorna har flera grövre träd än de
har klena. Enda undantagen är yta 12 och yta 14 som båda har något flera klenare träd. Yta
2 har lika många grova träd som klenare. Alla ytor förutom yta 5, som saknar naturvårdsträd,
har naturvårdsträd som är grövre än 20 cm på brösthöjd.

Diagram 3. Grovleksfördelning mellan levande träd på kalavverkningsytor. Gröna stapeln
visar antalet träd per hektar som är grövre än 20 cm och den blåa stapeln visar antalet träd
som är mellan 10 cm och 20 cm grova.
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I diagram 4 presenteras volymen för de sparade naturvårdsträden för respektive yta. För att
kunna räkna ut en volym mätte jag medelhöjder och medeldiametrar på varje yta. Jag mätte
skilda höjder och diametrar för barrträd grövre än 20 cm på brösthöjd och sådana barrträd
som var 10 – 20 cm grova på brösthöjd och på samma vis för lövträden. För att sedan få en
kubikmängd använde jag mig av kuberingstabellen för tall och för björk. På så vis fick jag
en uppskattad volym för träd med just den medelhöjden och diametern. Efter det
multiplicerade jag mängden för respektive kategori och adderade alla ihop med varandra.
För att få resultatet i m³/ha dividerade jag totala volymen med arealen. Medelvolymen för
naturvårdsträden på alla kalavverkade ytor var 9 m³/ha.

Diagram 4. I detta diagram presenteras volymen (m³/ha) för de sparade naturvårdsträden
för respektive yta med kalavverkning som avverkningssätt.
För att få fram ett ungefärligt värde på de sparade naturvårdsträden behövde jag få fram en
stockprocent för varje grupp av träd samt priser för stock och massaved. Jag använde mig
av tabellerna som utgående från höjden och diametern visar en stock- och massavedprocent
för den mätta medeldiametern och medelhöjden. Jag använde mig av tallens och björkens
tabeller. När jag hade fått stock procenten räknade jag på Microsoft Excel ut ett ungefärligt
pris. Prisen jag använde tog jag från Metsälehti.fi och använde priserna för Södra Finland
för vecka 13. I diagram 5 finns presenterat värdet på de sparade naturvårdsträden för varje
kalavverkningsyta. Som man kan se är det ganska stor variation i värdet. Det högsta värdet
är ca 1200 €/ha medan det lägsta är omkring 100 €/ha bortsett från den yta som saknade
naturvårdsträd, där är värdet naturligtvis 0 €/ha.
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Diagram 5. I detta diagram presenteras värdet på de sparade naturvårdsträden på
kalavverkningsytorna.

7.3 Mängden naturvårdsträd i fröträdsställningar
Jag har utfört inventeringar på totalt 9 ytor där man har utfört en avverkning i
fröträdsställning. Den totala arealen på dessa ytor var 19,3 ha. Jag har också för dessa ytor
räknat ut antalet naturvårdsträd, volymen på de sparade naturvårdsträden samt ett värde på
dem.
I diagram 6 presenteras antalet naturvårdsträd per hektar för varje avverkningsyta där det har
utförts en avverkning i fröträdsställning. Jag har lika som för kalavverkningsytorna granskat
resultaten med hänsyn till de krav som PEFC certifieringen ställer för sparandet av
naturvårdsträd och död ved. Det som skiljer dessa från kalavverkningarna är att ingen yta
kommer under 10 st/ha för jag har vid behov räknat med fröträden som naturvårdsträd så att
kravet uppnås. Jag har återigen valt att ta med de döda stammarna som en skild stapel så
man kan se hur mycket det har funnits av den döda veden. Den döda veden är också här
medräknad i antalet naturvårdsträd per hektar. Död ved hittade jag på 3 av de 9 ytorna jag
inventerade. På två av ytorna har man sparat över dubbel mängd naturvårdsträd i förhållande
till minimikravet enligt PEFC certifieringen (10 st/ha). Överlag var resultatet ganska jämt då
man beaktar antalet naturvårdsträd. Medeltalet för dessa ytor var 14 naturvårdsträd per
hektar.
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Diagram 6. I detta diagram presenteras antalet naturvårdsträd (st/ha) samt antalet döda
stammar per avverkningsyta för ytorna som avverkats i fröträdsställning.
Jag har också för ytorna avverkade i fröträdsställning gjort en bedömning av kvaliteten på
de

sparade

naturvårdsträden

enligt

samma

bedömnings

anvisningar

som

för

kalavverkningsytorna.
I tabell 4 presenteras resultaten av kvalitetsbedömningen. På dessa ytor var nästan alla ytor
värda bedömningen god. Beräknat i procent var 89 % av ytorna värda vitsordet god och 11 %
var värda vitsordet utmärkt. Inga av ytorna bedömdes med de lägre vitsorden försvarlig och
svag.
Tabell 4. Bedömning av kvaliteten på de sparade naturvårdsträden på ytorna där man har
utfört avverkningar i fröträdsställning enligt skogscentralens anvisningar.

I diagram 7 kan man se hur grovleken mellan levande naturvårdsträd är fördelad på
fröträdsställningar. Likasom för kalavverkningarna är trädens grovlek fördelade så att en
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kategori innehåller alla levande träd med en brösthöjds diameter mellan 10–20 cm och den
andra alla träd som är grövre än 20 cm på brösthöjd. Man kan se att alla ytor har träd som
är grövre än 20 cm. Endast yta 19 har flera klenare träd än grövre, där också endast en stam
mera per hektar.

Diagram 7. Grovleksfördelning mellan levande träd på fröträdsställningar. Den gröna
stapeln visar antalet träd per hektar som är grövre än 20 cm och den blåa stapeln visar
antalet träd som är mellan 10 cm och 20 cm grova.
För att räkna ut en volym på de naturvårdsträd som har sparats har jag följt exakt samma
koncept som jag gjorde för naturvårdsträden på kalavverkningar (se kapitel 7.2).
I diagram 8 presenteras resultaten för varje yta enskilt. På största delen av ytorna var
volymen omkring 5 m³/ha, men på ytorna 16 och 18 fanns det en större skillnad än på de
andra. På dessa två ytor var kubikmängden betydligt högre än på de övriga då den var
ungefär 10 m³/ha. Medelvolymen för ytorna var 6 m³/ha.
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Diagram 8. I detta diagram presenteras volymen (m³/ha) på de sparade naturvårdsträden
för samtliga ytor avverkade i fröträdsställning.
För att beräkna värdet på ytorna avverkade i fröträdsställning har jag följt samma koncept
som för de kalavverkade ytorna.
I diagram 9 presenteras värdet på naturvårdsträden för varje yta skilt för sig. Resultatet var
ganska jämt mellan ytorna och de flesta hade ett värde på omkring 200 €/ha. Också här var
det ytorna 16 och 18 som avvek kraftigast från medeltalet som var ungefär 285 €/ha. Till
följd av att de hade en större kubikmängd blev också värdet betydligt högre än på de andra
ytorna. På dessa två ytor översteg värdet 500 €/ha vilket är ungefär dubbelt mera än
medeltalet.
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Diagram 9. I detta diagram presenteras värdet (€/ha) för de sparade naturvårdsträden på
samtliga ytor avverkade i fröträdsställning.

7.4 Jämförelse mellan resultaten och tidigare inventeringar
I det här kapitlet kommer jag att analysera mina resultat från inventeringen. Jag kommer att
jämföra skillnaderna mellan kalavverkningsytorna och fröträdsställningarna samt presentera
det totala resultatet av hela inventeringen. Jag kommer också att jämföra med resultat från
tidigare

inventeringar

utförda

av

skogscentralen,

som

jag

har

hämtat

från

naturresursinstitutets (Luke) statistikdatabas och jämföra mina resultat med deras. Deras
inventeringar omfattar hela landet.
I diagram 10 presenteras medeltalet naturvårdsträd per hektar för kalavverkningarna,
fröträdsställningarna samt medeltalet för hela inventeringen. Kalavverkningarna hade ett
medeltal på 16 naturvårdsträd per hektar med den döda veden medräknad. För
fröträdsställningarnas del blev det i medeltal 14 naturvårdsträd per hektar och då blev
medeltalet för hela inventeringen 15 naturvårdsträd per hektar, vilket överskrider PEFCs
minimikrav med 5 naturvårdsträd per hektar. I diagrammet finns också resultat från
inventeringar för hela Finland för åren 2016 och 2017. År 2016 var resultatet 9
naturvårdsträd per hektar och 2017 var det 12 naturvårdsträd per hektar. Man kan alltså se
att mängden har en stigande trend i hela landet. Orsaken till att antalet naturvårdsträd år 2016
är under 10 st/ha är troligen den att det ännu då var de gamla PEFC kriterierna som var i
kraft och då var kravet på antalet naturvårdsträd 5 - 10 st/ha. När man jämför resultatet från
min inventering med inventeringen från 2017 så är skillnaden 3 naturvårdsträd mera per
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hektar till fördel för min inventering än för hela landet. Inventeringsresultaten från 2018
fanns inte tillgängliga vilket är synd i och med att min inventering är utförd just det året, så
de resultaten skulle ha varit mest intressanta att jämföra med.

Diagram 10. Medeltal för antal naturvårdsträd (st/ha) för kalavverkningar,
fröträdsställningar, totalt för hela inventeringen samt resultat från skogscentralens
inventeringar åren 2016 - 2017.
I diagram 11 finns bedömningen av kvaliteten på de sparade naturvårdsträden för
kalavverkningsytorna, fröträdsställningarna och totalt för hela inventeringen presenterat som
procentuella andelar för olika vitsord. I diagrammet finns också resultaten från
skogscentralens inventeringar för hela Finland 2016 och 2017 presenterat.
Som man kan se i diagram 9 så har flest ytor bedömts med vitsordet god i alla kategorier.
Resultatet för hela min inventering var att 74 % av 23 ytor bedömdes med vitsordet god och
17 % med vitsordet utmärkt. Sammanlagt fick 91 % av ytorna vitsordet god eller utmärkt.
Endast 9 % av de 23 ytorna jag inventerade bedömdes med de två lägre vitsorden.
I skogscentralens inventering för hela Finland var skillnaderna mycket små mellan 2016 och
2017 enda skillnaden som fanns var att andelen utmärkta vitsord 2017 var 5 % mindre än
2016. Den 5 % som hade minskat från utmärkt befann sig 2017 i klassen försvarlig.
Om man jämför mina resultat med skogscentralens från 2017 så hade jag lite mera goda
vitsord än de, 74 % av min inventerade areal hade vitsordet god och i skogscentralens
inventering hade 55 % bedömts med vitsordet god. Största skillnaden hittar man i klassen
försvarliga där jag endast hade 4 % och skogscentralen hade 20 %.
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Diagram 11. Bedömningen av kvaliteten för de sparade naturvårdsträden för
kalavverkningsytor, fröträdsställningar, totalt för hela inventeringen samt resultat från
skogscentralens inventeringar för hela Finland 2016 och 2017.
I

diagram

12

finns

grovleksfördelningen

för

levande

träd

presenterade

för

kalavverkningarna, fröträdsställningarna och för hela inventeringen. Resultaten är medeltal
för alla ytor inom respektive kategori. Också här är grovleken indelade i två kategorier, träd
som är mellan 10–20 cm grova på brösthöjd och träd som är över 20 cm grova på brösthöjd.
Som man kan se finns det något mera grövre träd på kalavverkningarna än på
fröträdsställningarna.

38
Diagram 12. Grovleksfördelning mellan levande träd på kalavverkningar
fröträdsställningar och hela inventeringen. Den gröna stapeln visar antalet träd per hektar
som är grövre än 20 cm och den blåa stapeln visar antalet träd som är mellan 10 cm och
20 cm grova.
I

diagram

13

finns

volymen

(m³/ha)

presenterad

för

kalavverkningsytorna,

fröträdsställningarna och totalt för hela inventeringen. Resultaten som presenteras är
medeltal för samtliga ytor inom respektive kategori. I diagrammet finns också resultaten från
skogscentralens inventeringar för hela Finland 2016 och 2017.
Som man kan se i diagram 13 så finns det en skillnad på ungefär 3 m³/ha mellan
kalavverkningarna och fröträdsställningarna. Totalt för hela inventeringen är volymen per
hektar 7,92 m³/ha. När man jämför mitt resultat för hela inventeringen med skogscentralens
inventeringar så är skillnaden mycket stor. Jag har en medelvolym på 7,92 m³/ha medan
skogscentralen har en medelvolym på knappa 3 m³/ha. Det är svårt att säga exakt varför
skillnaden är så stor men en orsak är ju såklart den att jag har ett större antal naturvårdsträd
per hektar. Men i och med att jag inte har någon information om hur de har räknat ut volymen
och hur noggranna siffror det är fråga om så är det svårt att veta. Mina resultat är i varje fall
riktgivande. För att få ett noggrannare resultat borde jag ha mätt flera höjder och diametrar.

Diagram 13. Medeltalet för naturvårdsträdens volym (m³/ha) för kalavverkningar,
fröträdsställningar, totalt för hela inventeringen samt resultaten från inventeringar gjorda
av skogscentralen åren 2016 och 2017
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I diagram 14 presenteras värdet (€/ha) på de sparade naturvårdsträden för
kalavverkningsytorna, fröträdsställningarna och totalt för hela inventeringen. Resultaten
som presenteras är medeltal för samtliga ytor inom respektive kategori. I diagrammet
presenteras också skogscentralens resultat från inventeringar för hela landet 2016 och 2017.
I diagram 14 kan man se att det är ganska stor skillnad i värdet på naturvårdsträden mellan
de två olika avverkningstyperna. På kalavverkningsytorna blev medelvärdet per hektar lite
under 450 €/ha och på fröträdsställningarna ungefär 300 €/ha vilket utgör en skillnad på
150 €/ha. Orsaken till detta kan bero på att kalavverkningsytorna hade 2 naturvårdsträd mera
i medeltal per hektar och de hade aningen flera grova träd per hektar vilket gjorde att det
blev mera stock som naturligtvis är värdefullare än massaveden. Totalt för hela
inventeringen blev medelvärdet per hektar 375 €/ha. I jämförelse med skogscentralens
resultat var mitt beräknade värde mycket högre än deras. Deras värde på naturvårdsträden
var för 2016 82 €/ha och för 2017 65 €/ha. Skillnaden mellan mitt resultat och deras resultat
blir då alltså ungefär 300 €/ha. Återigen beror skillnaden till en del på att jag har flera
naturvårdsträd per hektar. Jag har ingen information på vilka priser de har använt och inte
heller hur de har värderat stockprocenten. Jag har kollat stockprocenten ur tabeller och inte
i skogen så där finns det säkert en orsak till att mina värden är höga.

Diagram 14. Medeltal av naturvårdsträdens värde (€/ha) för kalavverkningar,
fröträdsställningar, totalt för hela inventeringen samt resultat från skogscentralens
inventeringar för hela Finland 2016 – 2017.
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8 Diskussion
Jag har i min undersökning inventerat totalt 23 ytor varav 14 var kalavverkade och 9 ytor
var avverkade i fröträdsställning. Det var meningen att 25 ytor skulle inventeras men på
grund av att det blev fel i inventeringsresultatet på 2 ytor lämnades dessa helt bort från
inventeringen. Man kunde ha valt ut ytorna slumpmässigt men det skulle ha varit svårt i och
med att vi hade ett minimikrav på att avverkningsytan skulle vara minst 1 ha stor och det
fanns en hel del mindre ytor i förteckningen över avverkningar så man hade troligen ändå
varit tvungna att ändra på något av de slumpmässiga valen.
Storleken på inventeringen var i mitt tycke bra, tillräckligt stor för att få bra och jämförbara
resultat. Dessutom tycker jag det var bra att man hade med både kalavverkningsytor och ytor
avverkade i fröträdsställningar för att se om det finns skillnader mellan olika
slutavverkningstyper.
Det var bra att jag hade skilda kategorier för träd som är över 20 cm grova och sådana träd
som är mellan 10 och 20 cm grova på brösthöjd. I och med att det i litteraturdelen påpekas
att grova träd är viktigare att spara än klenare. PEFC godkänner dock träd vars diameter på
brösthöjd är 10 cm så enligt det är det inget fel att spara klenare träd.
Det kan hända att något träd som är under 20 cm grova har hamnat i fel kategori i och med
att jag inte mätte diametern på varje träd. Jag försökte dock att mäta sådana träd som var på
gränsen och svåra att bedöma med ögat. Men i det stora hela borde det basera sig på korrekta
mätningar. Från dessa resultat får man dock inte veta om de klenare stammarna varit närmare
10 cm eller 20 cm, och de grövre endast lite grövre än 20 cm eller mycket grövre. För att
kunna presentera detta borde jag ha använt en indelning i flera olika klasser t.ex. 10–15 cm,
16–20 cm, 21-25 cm osv.
För att få mera exakta resultat angående volym och värde på de sparade naturvårdsträden
borde jag ha utfört höjdmätningar per udda diameterklass för både barrträd och lövträd. Jag
borde också ha försökt värdera stockprocenten i skogen för jag misstänker att den
stockprocent jag har fått från tabellen är alltför hög i och med att tabellvärdena är teoretiskt
maximerade värden. Jag har endast använt mig av tabeller för volym och stockprocent för
tallen och björken. I och med att över 90 % av de barrträd som kommit med i inventeringen
är just tall var det lämpligast att använda tallens tabell för barrträd. För lövträdens del hittade
jag inga tabeller för asp, al och olika ädla lövträd. Det skulle dessutom ha varit mycket mera
jobb att försöka hålla varje trädslag skilt för sig och för Södra skogsreviret var inte heller

41
volymen och värdet något som de behövde veta exakt. Det var mera en intressant sak att
känna till. Men för examensarbetets del kunde det ha varit bra att ha lite mera exakta resultat
angående värde och volym. Nu blev resultaten ganska svåra att jämföra med skogscentralens
resultat i och med att det var så stor skillnad mellan dem. Angående den döda veden gick det
inte alls att jämföra med skogscentralens resultat i och med att jag hade valt att inte mäta
höjder och diametrar på dem på grund av att de var svåra att mäta, när de var av alla olika
längder då de hade gått av. Skogscentralen presenterade sina resultat i antal kubik död ved
per hektar och jag hade mina som antal per avverkningsyta så våra resultat var inte
jämförbara.
Jag tycker att man i stora drag hade utfört ett bra arbete med sparandet av naturvårdsträd.
Några av ytorna var utmärkt utförda och 1 yta saknade naturvårdsträd helt och hållet. På en
yta blev antalet per hektar lite under minimikravet. Bortsett från de två ytorna så var det
åtminstone med tanke på antalet naturvårdsträd i förhållande till PEFC certifieringens krav
bra utförda. För att få flera utmärkt betyg borde naturvårdsträden sparas i större grupper som
är helt och hållet orörda. Dessutom borde man spara betydligt mera naturvårdsträd än vad
minimi kravet för PEFC ställer.
Som förbättringsförslag skulle jag säga att man borde lägga mera tid på planeringen av
sparandet av naturvårdsträden när man utför förnyelseavverkningar. På många ställen var
grupperna små eller så var naturvårdsträden bara utspridda enskilt över ytan. De flesta
grupper var det röjt, gallrat eller kört/markberett i. Man borde försöka skapa orörda tätare
grupper med undervegetation bibehållen. För fröträdsställningarnas del var det flera som
man inte kunde bedöma vad som var avsett som naturvårdsträd, så man fick helt enkelt räkna
med fröträden. I avverkningar i fröträdsställning borde man planera bättre och tänka på att
man ska spara naturvårdsträd redan då. Nu fick man ibland känslan att man inte hade tänkt
vidare mycket på det i samband med avverkningen.
Det var synd att jag inte hade hunnit gå kursen i naturvård före jag gjorde inventeringen. Det
skulle ha varit till stor hjälp om jag hade hunnit gå den för nu hade jag ingen aning om
certifieringens krav och för övrigt viktig kunskap om naturvård så jag var tvungen att försöka
lära mig själv det viktigaste och jag fick också hjälp av personalen på Södra skogsreviret.
Om jag idag skulle utföra en liknande inventering, skulle det säkert gå mycket smidigare.
Det var mycket man var osäker på och man var en aning rädd för att göra fel då det var första
gången man gjorde något liknande och då allt utfördes på egenhand. Om jag idag skulle göra
en likadan inventering så skulle jag kanske kolla upp flygbilder och liknande före jag åker
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ut för att utföra inventeringen i terrängen. Jag skulle också göra tydligare och bättre
anteckningar och föra över den insamlade informationen till t.ex. Excel så snabbt som
möjligt och inte vänta med det för länge. Det som jag gjorde som jag definitivt skulle göra
igen är att ta mycket bilder av området. Det är bra för då har man något att kolla tillbaka på
och uppfriska minnet med vid behov. När man har många olika ytor som man inventerat är
det lätt att man blandar bort sig och glömmer detaljer.
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