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Bilaga Naturskydd och naturhänsyn i skogen
sammanfattning Skogsstyrelsens Meddelande 1-1997ur

Regeringen beslutade i Januari 1996 Skogsstyrelsen i uppdragatt ge
redovisa "dels omfattningen och innebördenatt biotopskydd,av

naturvårdsavtal frivilligaoch avsättningar mark, dels synpunkterav
regelverket m.m. Vidare skulle bedömning hur arealgöras storen av
skogsmark skogsvårdslagstiftningen undantar naturvårds- ochsom av
andra hänsyn. Regeringen samtidigt Naturvårdsverket uppdragigav

redovisa utvecklingen efter det skogspolitiskaatt beslutet detnär
gäller avsättningen skogsreservatav m.m.

Riksdagen beslutade år 1993 skogspolitik. Skogsstyrelsenom en ny
har sedan tidigare uppdragi redovisa samlad utvärderingatt en av
skogspolitiken i januari 1998. Föreliggande uppdrag innebärsenast att
delar utvärderingen skogspolitiken tidigareläggs.av av

Det skogspolitiska beslutet innebar bl.a. miljömål ochatt ett ett
produktionsmål jämställdes. Sektorsansvaret för skogsbruket
förtydligades och antal förändringar i 1979 års skogsvårdslagett
gjordes. Sedan år 1993 har arbetet med biotopskydd ochäven
naturvårdsavtal pågått.

Skogens miljövärden kan skyddas på flera olika olikaDesätt.
former skydd och hänsyn redovisas i ärrapportenav som
betydelsefulla och kompletteras varandra. skiljerDe sig flerai
avseenden, urval, storlek, varaktighet, och samhälletst.ex. naturtyp
möjlighet till inflytande, och således inte utbytbara eller fulltär ut
jämförbara.

Biotopskydd

Skogslevande och djurarter utrotningshotade ellerväxt- påärsom
skyddsvärda återfinns oftasätt i små viktiga biotoperannat men

livsmiljöer. För skydda dessa infördes år bestämmelser1991 iatt
naturvårdslagen s.k. biotopskydd. Skogsvårdsstyrelsen beslutarom om
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19någonområdenförskogsmark utgörsbiotopskydd på avavsom
fårSkogsägarenhahögst 5och stort.biotoptyper ärangivna som

äganderätten.behållerregler,gällandeenligtersättning men
skogsmarkbiotopskydd påantaletberäknas1996årVid slutet av
hälften100 ha. Näratotalt ltillbedömsarealenoch500 avst cavara

samtliga 19barrskog,urskogsartadbiotopskyddalla utgörs menav
främsthär långtBiotopskydd har sårepresenterade.finnsbiotoptyper

föraktuellaochvirkesrikamycketvaritområdenförbeslutats som
kr/ha.000med 35genomsnitthar ioch ersattsavverkning

arealrelativt litenvärdefullidagomfattarBiotopskyddet menen
halandet under 5områden i000beräknas 15Totaltskogsmark. ca
ha000till 000-30uppgår 25Arealenbiotopskydd.förlämpligavara

miljoner800-900tillberäknasdemskyddaforkostnadenoch att ca
20anslagitregeringennaturvårdsavtal harochbiotopskyddkr. För ca

detberäknaspåtillgång tanuvarandeMedkr år.miljoner pengarper
genomfört.skogsmarkbiotopskydd på ärinnantill 50 årupp

begärtför år 1997anslagsframställantidigare i sinharSkogsstyrelsen
naturvårdsavtal.ochbiotopskyddförkrmiljoner80

arbetssättskogsvårdsstyrelsensekonomiska ärMed små resurser
avstå frånskogsföretagen attochskogsägama atthand beförstaiatt

påskjutsproblemeninnebärår Detavvakta några attelleravverka att . varitområdenförprioriteratshittillsBiotopskydd harframtiden. som
skulle gåttnaturvärdendärochavverkningföraktuella annars
skogsmark.privatägdberörtfrämstBiotopskydd harförlorade.

avverkafrånavståtthittillsföretagen attdeOrsaken störstaär att
ochersättningkrävadockkommerbiotopskydd, attmöjliga ommen

biotopskydd beslutas.när

Naturvårdsavtal

mellantecknasavtalcivilrättsligtNaturvårdsavtal är att som
utvecklaochsyfte bevaraiskogsägareochSkogsvårdsstyrelsen atten

fallsådanafrämstanvänds iNaturvårdsavtalnaturvärden.områdesett
motiverad.skogsområdeskötsel ärmiljöanpassad ettdär aven

blirMarkägarenornrådesskydd.sällananvändsAvtalen rentettsom
åtgärd,vissutföraskyldiginteavtalen att mengenom
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skogsvårdsstyrelsen kan utföra eller tillåta markägarenrätt att attges
utföra vissa åtgärder. Avtalen i regel markägaren till ersättningrättger

utbetalas engångsbelopp. Avtalen tecknas ofta på 50 år.ettsom som
Totalt beräknas skogsvårdsstyrelsema ha tecknat avtal190ca

omfattande drygt 000 ha till och med årl 1996. Avtalsområdena iär
drygtgenomsnitt 6 ha Medeltal för ersättning till markägarenstora. är

6 300 kr/ha. Flest avtal har tecknats för lövbränne-naturtypemaca
liknande skog, naturskogsartad barr- eller lövskog ädellövskog.samt

Naturvårdsavtal har tillämpats sedan år 1994 och erfarenheterna är
övervägande goda. Användning avtal i naturvårdsarbetet har ettav
starkt frånstöd skogsnäringen. Avtalen förutsätter markägarens

och frivilliga medverkan och denne inflytande ochengagemang ger
delaktighet. Naturvårdsavtal viktigt komplement till bl.a.är ett

och biotopskydd, och tillvaratakan och befästa frivilliganaturreservat
och markägamasavsättningar sektorsansvar. Avtalen används i regel

på andra områden de kan komma ifråga föräntyper av som
biotopskydd eller Naturvårdsavtal kan idag intenaturreservat. göras
gällande fastigheten, vilket avsevärdägare ärmot ny av en
begränsning. föreslagitSkogsstyrelsen har lagändring för atten
komma tillrätta med Avtalen skulle därefterdetta. kunna fylla ännuen
viktigare långsiktigt säkrare funktion. Avtalenoch sannolikt mycketär
kostnadseffektiva för och ersättningen regel relativt låg.i Iärstaten
avvaktan eventuell lagändring avtalen gällandepå gör moten som ny

dock Skogsstyrelsen fortsatt prioriteraägare attavser
biotopskyddsarbetet.

Frivilliga avsättningar

Skogsägare och skogsföretag har i enkätundersökning redovisaten
frivilligt och ersättning hänsynsområden.sina Inomutan avsatta

skogsbruk förekomma kan skadahänsynsområden skall inte som
områdeneller kulturvärden. Endast 0,5 ha medräknas.större ännatur-

alla skogsföretagfemte skogsägare och redovisarVar nästan större
frivilliga Omfattningen dessa beräknas kommaavsättningar. attav

ha nedanför fjällnära skog aktuellauppgå till 500 000 800 000 närca -
uppgifter skogsmark.finns för all 2-4Detta motsvarar procentca av



SOU 1997:98Bilaga 24

tredjeskogsföretagenskogsmarksarealen. De samtstörsta var
dokumenterar sinaha skog000mindre 5småskogsägare än

regeluppgifter iskogsföretagens ärhänsynsområden. De största
företagenallmänhet.och Demyndighetertillgängliga för största

medan majoritet"tills vidare,gälleravsättningamaatt en avuppger
fastigheten". Varde råder"så längemindre skogsägare överuppger

hänsynsområden ikan tänka sigfemte småskogsägare avsättaatt
skogsägamamajoritetfem tveksamma. Enframtiden. Två är avav

skogsmark frånundantaförekonomiskadet attansvaretattanser
skogsnäringen.ochmellanskall delasskogsbruk staten

omfattning ochbetydande utgöravsättningamafrivilligaDe är av
kanbiotopskydd. Deochtillviktigt komplement naturreservatett av

skogsmark ochskyddetlagstadgadedetflera skäl inte ersätta av
ambitionSkogsnäringensskog kvarstår.skydda attbehovet att merav
skogsägamamajoritetrelativt Enskogfrivilligt är stor.avsätta av

miljöfrågor iförochkunskap intressederasäven attuppger
viktigfem åren. Detunder deökat ärskogsbruket har senaste en

inventeringmedarbeteskogsvårdsorganisationensutgångspunkt för
villkor.frivillighetenssker påFrivilliga avsättningarutbildning.och

intentionerskogsägamasfördock verkavillSkogsstyrelsen att
områdenmedverkar tillrådgivning rättoch atttillvaratas genom

deUppgifternaskogsbruksplan.ioch dokumenterasprioriteras omen
preliminära.osäkra ochavseendenfleraifrivilliga avsättningama är

frivilligaundersöka deangelägetsåledes närmareDet attär
och omfattning.miljövärdenderasavseendeavsättningama

pågåendeår dånågrabörUndersökningen nuupprepas om
längre.skog har kommitoch planläggningnaturvärdesinventeringar av

undantarskogsvårdslagstiftningenSkogsmark som

ochnaturvårdenstillskallhänsynSkogsvårdslagen tasattanger
reda påskog.vid skötseln Förkulturrniljövårdens intressen att taav
hyggenmiljöhänsyn, har l 700lämnasskogsmarkmyckethur avsom

och hektar0,5mellan 0,01hänsynsytors.k.Endastundersökts.
eller småbuskar spridda iträd ochlämnasmedräknas. Därutöver

områden övergallring. Störreochvid röjninghänsynsamtgrupper,
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ha omfattas undersökningen frivilligt0,5 avsattaav av
hänsynsornråden. kan också bestånd där avsiktenDe utgöra är attegna
avverka dem tillfälle.vid ett senare

hänsynsytorVid avverkning år 1995 lämnades motsvarande 5ca
jämfört med fem tidigare dåhyggesarealen år 2 procentprocent caav

denlämnades. hänsynsytoma bedöms 70 arealen kunnaAv procent av
skogsvårdslagen och resterande areal kankrävas med stöd ses somav

beräknas hahänsyn därutöver. år 1995 000frivillig För 10att ca
slutavverlcning. de åren från 1990 tillhänsynsytor lämnats vid För sex

hektar.motsvarande uppgift 50 0001995 är ca
lämnas vid foryngringsavverlcningArealen hänsynsytor som

förefaller ökat betydligt under de åren. Kvarlämnandeha senaste av
omfattning studien visar har sannolikthänsynsytor i den storsom

miljövården. Studien visar dock inte vilkabetydelse för skogens
hänsynmiljövärden hänsynsytoma Vissrepresenterar. typ avsom

äldre eller avvikandefå betydelse först längre siktpåväntas ettsom
hänsynsytor viktigainslag skogsgeneration. Andrai är temporärtnästa

därför vanskligtefter år.värdet klingar några Det är attmen av
följd år.arealer för längre avsummera en

områden fjällensvårföryngradeSkogsmark inom ärnärmast
föryngringsavverkning, då återväxt inte kanundantagen från tryggas.

skogsmark.omfatta hektarområden beräknas 230 000Dessa ca
skogsmark redovisas här då deSkogsbärande impediment inteär men

hänsynsregler. beräknas uppgå tillomfattas skogsvårdslagens De caav
krontäckning.landet minstmiljoner hektar i 103,4 procents

regelverketSynpunkter på

ochhand synpunkter på lagomfattar förstaRedovisningen i
utvärderingenSkogsstyrelsen redovisarförordning. samband medI att

regelverket förkommerskogspolitiken i januari 1998denav nya
Dock bör lagändringbelysas ytterligare.naturvård i skogen att somen

genomföras sånaturvårdsavtals giltighetmöjliggör ägaremot snartny
listan definnas anledningmöjligt. kanDet över överäven att sesom

biotopskyddsbestämmelsema.biotyper omfattas avsom
ändringar börSkogsstyrelsen kommer överväga görasnärmareatt om
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skogsvårdslagen t.ex. skyddetföreskrifter råd tilloch allmänna 30 §i
råd till 21 naturvårdslagen.impediment och i allmänna §för skogliga

äldreoch förekomstNyckelbiotoper, impediment av

skog

nyckelbiotopergenomför inventeringSkogsvårdsorganisationen aven
lägesbunden informationochsyfte bättre kunskapi att om

skalldjur skogen. Resultatenför och ivärdefulla livsmiljöer växter
förälva, användasbeslutsunderlag för skogsägamautöver att ettvara

skogsägare, beslutrådgivning tillSkogsvårdsstyrelsensbl.a. om
skogsmark.påbeslutbiotopskydd och i viss mån naturreservatom

har på uppdragLantbruksuniversitetvid SverigesArtDatabanken
de skogligaNaturvårdsverketochSkogsstyrelsen utrettav

slutsatsArtDatabankensför rödlistadebetydelseimpedimentens arter.
skogsarter ca två procentrödlistadeliten andelbl.a. endastär att en

skogliga impediment.förekomst påhuvudsakligabedöms ha sin
fem deytterligarebetydelse förImpedimenten procentär avav

hög gradnaturvärden iImpedimentensrödlistade skogsarterna. är
ArtDatabankenavverkas.trädgamla och inteberoende att grovaav
till §tillämpningsföreskriftema 30rekommenderar att

avverkningar eller röjningarförtydligas så ingaskogsvårdslagen att
motiveradedirektdeimpedimenttillåts på äränannat avsom

naturvårdsskäl.
Lantbruks-vid SverigesriksskogstaxeringförInstitutionen

NaturvårdsverketochSkogsstyrelsenhar på uppdraguniversitet av
naturskog.äldre skog s.k.uppgifter förekomstlämnat avom

Naturvårdsverketoch analyseratssedan bearbetatsUppgifterna har av
påverkatsäldre skog inteSkogsstyrelsen. Andelenmedsamrådi som

fyraberäknats tillskogsbruksåtgärder harsentida procent avcaav
och denskyddade områdenskogsmark utanförproduktivaSveriges

denna andelminskningUppgifterna visar påskogen.fjällnära aven
påtagligMinskningen i70 åren.skog under deäldre är mestsenaste

Norrland.
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Samarbetsformer

mellan enskildaredovisas exempel på samarbeteI rapporten tre
vilket skaparskogsägare skilda kategorier,myndigheter och av

med beslut skydd ochmöjligheter kombinera frivillighetatt om
hämtade från s.k.Exemplenekonomisk ersättning. är

Östergötlands eklandskapVitryggslandskap Mellansverige,i samt
Uppland.Vällenornrådet i
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i SverigeBilaga Sko gsreservat
Naturvårdsverkets 4707sammanfattning rapportur

regeringsuppdragNaturvårdsverketdenna redovisarI ettrapport om
efter det skogspolitiska beslutet. Vidareskogsreservatavsättningen av

ställningstagandena i frågahabitatdirektiv påverkatredovisas hur EU:s
mångfalden.skydd den biologiskaformer för avom

skogsreservatenskogspolitiska beslutetföljd detEn är attav
betydelse för bevarandettillmätts ökadgenerellt sett av

förekonomiska anslagenmångfald.skogslandskapets biologiska De
från tillhärmed höjts 140 190har i konsekvensreservatsbildning

miljoner kronor år.per
ändasamhällsintresse Sverigefunnits iNaturskyddet har som

bevarandeplanmässigt, organiserat1900-talet,sedan början avav men
medel har pågått endastsärskilt statligamedvärdefulla skogar avsatta

naturskyddsanslaget efter detHöjningenunder de 30 åren.senaste av
möjligheter skyddaförbättradebeslutet harskogspolitiska attgett

till harfyraårsperiod från 1992 1996Undervärdefulla områden. en
sammanlagd areal 96naturskogsområden medvärdefulla290 omen

000 skyddats med medel46 produktiv skoghektarhektar000 varav
skyddade skogsarealenHälften dennaturskyddsanslaget.från av

barrurskogar i det övrigafjällnära fjärdedelochskogutgörs avenav
värdefullalövskogar och andrafjärdedel bestårskogslandet. En av

främst södra Sverige.skogar i
skogsarealen i Sverige iskyddade produktivasammanlagdaDen

förvärvade områdenochdomänreservatnationalparker, naturreservat,
3,6 Sverigeshektar vilket000uppgår till 832 är procent avca

den tjällnärafinns inom000 hektarskogsmark. Ca 660produktiva
tjällnära skogen.nedanför den Denhektaroch 172 000skogen ca

uppgår till 43dessa regionerproduktiv skog iskyddade andelen ca
respektive 0,8 procent.procent

reservatsbildning och skogsbolagensmellanför samverkanFormer
beskrivstid. iutvecklats under Dettaharlandskapsplanering senare

Norrbottensfrån exemplet Snöberget iutgångspunktmedrapporten
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storskogsbrukethänsynsområden inomskyddetfrivilligalän. Det av
skyddetfrivilligadetantyderEnhar att aväven utretts. prognos
skogsmarkallomfatta 2kan kommahänsynsomräden procentatt avca

iNorrland.
skogsvårds-ochnaturvärdenideellamed denSamarbete

kanbetydelsefull och iidagredanreservatsfrågororganisationen i är
ökandedenskäl till dettabetydelse. Viktiga ärframtiden få störreän

organisationernaområden inomvärdefullablandktmskapen annatom
bevarandefrägoma.istarkareoch alltett engagemang

deharLantbruksuniversitet utrettvid SverigesArtDatabanken
Slutsatsemarödlistadeför ärbetydelse arter.impedimentensskogliga

procent harca 2skogsarterrödlistadeandellitenendastbl.a. att en
produktivadenLiksom iimpediment.ihemvisthuvudsakligasin

mångfalden ibiologiskaför denimpedimentenvärdetskogen är av
avverkas.träd intedödaochberoendegradmycket hög att grovaav

skogsvårdslagenskyddade ientydigtträd intesådanaEftersom är som
med derasimpedimentenkan inteavverkas,trädenstakatillåter att

skyddade.generelltnaturvärden anses
blandmed ledninganalyseratsharutvecklingNaturskogens av

villdetnaturskog,AndelenRiksskogstaxeringen.frånuppgifterannat
och inteföryngringnaturliguppkommitskogäldresäga genomsom

omfatta 4uppskattatsskogsbruksåtgärder, harsentidapåverkats caav
områdenskyddadeutanförskogsmarkproduktivaSverigesprocent av

visarRiksskogstaxeringenBeräkningarfjällnära skogen.och den av
naturskogsartad skogochäldre skogminskningkontinuerligpå aven

Norrland.främst ipåtagligaförändringarna1900-talet. ärhelaunder
ocksåtid harundernaturskogaräldreavverkningAvsevärd senareav

förekomstenförändringaruppföljningpåvisats avavavgenom
trakter.naturskogar i vissa

detfrämstskogsreservatenberörhabitatdirektivEU:s genom
varjeinnebär20002000. Natura attnätverket Naturaekologiska

särskildanätverktill skapabidraskallmedlemsland ettatt av
omfattandeföljdhar fåttDirektivet att ettbevarandeområden. som

2000-områden utförtslämpade Naturakartläggningmedarbete avav
tillföreslagitsområden400har 2Totaltlänsstyrelserna. ca

materialet ochbearbetatNaturvårdsverket harNaturvårdsverket.
beslutatharRegeringentill regeringen.begränsad listaöverlämnat en
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endast gå vidare till med områdenEU redan skyddade.att Detärsom
fortsatta urvalet och redovisningen till förutsätterEU Natura 2000-att
områdena antingen skyddade förankradeeller hos blandär annat
berörda markägare. Urvalet Natura 2000-områden följer detav
nationella bevarandearbetet och innebär i princip andrainga
komplikationer skyddsarbeteti förankringsprocessenän att är
tidskrävande för länsstyrelserna. En stimulans för arbetet med Natura

miljöfond2000 EU:s LIFE vissa ekonomiska bidra tillär som ger
skydd områden. För 1995 uppgår bidraget till miljoner27 kronorav
och för 1996 till miljoner enligt de34 kronor beslut hittills fattats.som

Naturvårdsverket konstaterar procentmål för bevarandeatt av
skogar ofta har ekonomiska utgångspunkter och vetenskapligtatt
odiskutabla procentmål inte möjliga ställavarit gällerDettaatt upp.

för de till natuvårdsintressenaanpassningar inomäven görssom nu
skogsbruket i form hänsynsområden och detaljhänsyn på byggenav
med det praktiska reservatsarbetet mellanI prioriteringarär ettmera.

antal skyddsvärda områden och mellan olika skogstyperstort en
huvuduppgift. Praktiska mål för arbetet med utgångspunkt frångörs
detta och förväntade budgetramar.

Naturvårdsverket pekar problemenpå med den fortsattaäven
avverkningen naturskogar och på naturligastörreattav
skogsekosystem med den utveckling kan förutses huvudsakisom
endast kommer finnas kvar i viktigasteReservatensatt reservat.
funktion säkerställa sådana värdefulla skogar inte kanär att som
förväntas bli skyddade förinom det skogsbruket, det villramen nya

främst de återstående naturskogama skogstyp.inom varjesäga större
Verksamheten under den fyraårsperiodengångna visar på att
reservatsbildningen framgångsrik och förvarit många sigatt var
mycket värdefulla skogar skyddats. ekonomiska harDen givna ramen
dock fram till begränsat antaltvingat prioriteringar de kändaett av
skyddsvärda områdena. Naturvårdsverkets och länsstyrelsemas
nuvarande förteckning konkreta reservatsobjekt omfattar 1000av ca
områden kan skyddas till IO-årsperiod med nuvarandeinom 7-som en
anslagsnivå.

Som utgångspunkt för diskussionen den fortsattaom
reservatsbildningen Naturvårdsverket vilkavisar på prioriteringar som
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alternativamed olikaåstadkommaskansinresultatochbör göras
anslagsnivåer.
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sammanfattning:Komprimerad
skyddad skogarealhurberäknaförsökstudie storDenna attutgör ett

denbevaralångsiktigtförskogstyperolika är attnogsomav
förFörutsättningarnaskogar.mångfalden i Sverigesbiologiska

ochSverigedelarolikaiolika skogstyperförekomst nyaavav
djurpopulationerför hurtröskelvärdenekologiska kunskaper om

formuleraföranvändslivsmiljösinfragmentering attpåverkas avav
dessajämförsbristanalysolika skogstyper. Imål för 14mätbara en

fyraiolika skogstyperdessaidagfinnsmycketmed hurmål avsom
43%deltillskogen,fjällnäraSverige. Den storolika delar somav

undersökning.dennabehandlas inte iskyddad,redan är
mångfaldensbiologiskaför denbristanalys krävsEnligt denna

nedanförskogsmiljöerolikaiSverigesbevarande ilångsiktiga
totalt 9-16%årsikt ca 40långpåskogför fjällnära att avgränsen

uppnåhuvudsyfteharolika regioner attskogsmarken i som
skall väldessa arealerpåNaturhänsynenmiljömål.skogsvårdslagens

ochgenerella naturhänsynbetraktatskanidagdetöverstiga somsom
siktkortskogsbruk. Påfrånundantaginnebäradelövervägandetill

stödmedskyddaderedande 0,8% ärår bör,10-20inom utöver som
naturvärdenbefintligahögamedskogsmiljöerdenaturvårdslagen,av

förha000700eller avsättasskogsmarkenca 3% av
ha000200skogsmarkenYtterligare 1%naturvårdsändamål. avca

200-årigfordrarsärskild hänsyn. Dessutommedbrukasbehöver caen
påbörjas.livsmiljöerskogligaåterskapandeaktivtmiljöskuld ettatt av

kraftigttilltarrestaueringsbehovdettaomfattningenbedömdaDen av
tillskogsmarkenproduktivaden3%canordligastefrån av

Sverige.11%sydligaste
förskogskötselochskyddhuridentifierakunnaFör avatt

Sverigespraktiken itill iskallmångfaldbiologiskbevarande av
olikaförrumsliga dataheltäckandepåtillgångenmåsteskogar

exempelgodalokalabör deVidareförbättras.miljöerskogliga som
skogsmiljöerrestaureringochskyddlandskapsperspektiv ipåfinns av

allmänhet.ochbeslutsfattaretillspridas



BilagaSOU 41997:98 i

Innehållsförteckning
lSAMMANFATTNING

7INLEDNINGl

71.1 BESKRIVNING UPPDRAGETAV ............................................................. ..
81.2 DEFINITIONER...................................................................................... ..

NATURVÅRDSBIOLOGISKA 9FAKTA2

9MÅLMÅNGFALD KRÄVER2.1 BIOLOGISK SKALORI FLERA ........................ ..
12TRÖSKELVÄRDEN FÖRUTDÖENDE2.2 DET FINNS .................................... ..
15GÅR TRÖGTÅTERSKAPANDE2.3 UTDÖENDE OCH .................................... ..
16PÅ2.4 VI OSSKORT TIDHAR .................................................................... ..

OCH RUM ...17SKALOR I TIDOLIKASKYDDETS INTENSITET I3.

INNEBÄRSTÖRNINGSREGIMER3.1 ATT ATT SKYDDAINTE ALLTIDBEVARA
17SKOG........................................................................................................ ..
18DETALJNIVÅPÅ3.2 NATURHÄNSYN ........................................................ ..
183.3 BESTÅNDSSKALA ............................................................................... ..

..203.4 OM LANDSKAPSPLANERINGLANDSKAPSSKALAN OCH .......................
ALLMÄNHET 23BRISTANALYS I4

23FÖR4.1 EN BRISTANALYSMODELLIDEAL ............................................... ..
264.2 BRISTANALYS UTBLICKINTERNATIONELL1 ....................................... ..

VÅR METODBESKRIVNINGZSMODELLENLIGTBRISTANALYS5 -
29STRATIFIERING5.1 SKOGENSVENSKAAV DEN ........................................ ..
29svenska skogsregioner5.1.1 Fem .........................................................
29landskapets historiasvenskadet5.1.2 Kort om ...................................
34störningsekologiderasskogsmiliöer ochSvenska5.1.3 .................... ..
42olika skogsregionerförutsättningarBrukandets i5.1.3 ..................... ..

SKOGSMILJÖERFÖRFÖRUTSÄTTNINGAR5.2 SKATTNING OLIKAIOLIKAAV
..43REGIONER................................................................................................
..43ANOG APPENDIXÄR5.3 HUR MYCKET ...............................................
..457ÄR5.4 HUR SKYDDATREDANMYCKET .................................................
..46KRÄVS5.5 VILKEN SKYDDGRAD AV ......................................................

48RESULTAT6

"48ÄGOSLAG6.1 OMFÖRING ANDRATILL .....................................................
RESTAURERINGSBEHOV..49MÅLMÅL,LÅNGSIKTIGA6.2 OCHKORTSIKTIGA



1997:98souBilaga 4

.49successionsskogborealExemplet6.2.1 .............................................
51ekskogExemplet6.1.2 ........................................................................ ..
54skogarSkyddsbehov för Sveriges6.2.3 .............................................. ..

FÖRNÅGON TÄCKNING KORTSIKTIGA6.4 FINNS DEVERKLIGHETENIDET
6 1MÅLEN ................................................................................................... ..

"G4SKYDDSBEHOV6.5 LANDSKAPSSKALAI ..................................................
UTIFRÅN OCH6.6 JÄMFÖRELSE ARTERHOTADEPRIORITERINGARAV

65UTIFRÅN SKOGSANALYSEN...................................................................... ..
67SLUTSATSEROCHDISKUSSION7

67BRISTSTÖRREMARKANVÄNDNINGSHISTORJAJU LÄNGRE DESTO ........... ..
68VÅRA RESULTATHANDLEDNING TOLKASOM SKADENTILL .................... ..
70TACK8

71LITTERATUR9

APPENDIX10.

beräkningargenomgångtillMotiveringarAppendix samtA- avav
målkortsiktigaochmållångsiktiga

hjälpmedskogsmiljöersvenskaAnalyserAppendix B avav-
RTRiksskogstaxeringen

översiktligafrån dendataBearbetningAppendix C av-
ÖSIskogsinventeringen

underlag förNBINyckelbiotopsinventeringenAppendix D- som
skyddsbehovetbedömning av

ochnyckelbiotopsinventeringJämförelseAppendix E av-
fallstudieSkövde kommun,lövskogsinventering i en



SOU 1997:98 Bilaga 4 1

Sammanfattning

Uppdraget: resultatetDenna uppdrag frånärrapport ettav
Miljövårdsberedningen J01968:A med syfte uppskatta huratt
mycket arealen skyddad produktiv skogsmark behöver förutökas att

denå riksdagen beslutade miljömålen. Uppskattningamaav av
skyddsbehovet koncentreras på produktiv skogsmark nedan gränsen
för fjällnära skog enligt SKSFS 1991:3. Uppdraget har genomförts
med stöd Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen m.fl. databasvärdar ochav

fortlöpandei samråd med Miljövårdsberedningens kansli.

mångfaldensMetoder: Med den biologiska olika ansikten deti
avlånga utgångspunkt redovisasSverige i denna rapportsom
skyddsbehovet areal uppdelat fyra geografiskt, biologiskt ochi på
kulturellt olika till dessa: nemoralaregioner. Från söder denärnorr
ädellövskogsregionen, den mellansvenska mellanövergången
ädellövskog boreala barrskogsregionenoch barrskog densamt som
delas nordlig del. för dennai sydlig och Utgångspunktenenen

skogsmiljöersredovisning grundlig genomgång 14 olikaär aven
ekologi.

förutsättningar för hysapå kunskaper ståndortensBaserat attom
olika skogstyper, ekologiska tröskelvärden för bevarande iarterav

nuvarande tillstånd sedanolika livsmiljöer och skogens görs en
bristanalys olika skogsmiljöema. Dataunderlagetavseende de utgörs

inventeringsunderlag riksskogsstaxeringen,nationellaav
skogsvårdsorganisationens översiktliga skogsinventering på

ÖSI och olika naturvärdesinventeringar.privatskogsbrukets mark
långsiktiga mål ca år och delsBrister skydd formuleras dels 40i som

kortsiktiga mål år.10-20som
har beräknatslångsiktiga behovet skydda skog 20%Det att som avav

idagtillstånd förekommande arealemade i ursprungligtett av
åldersklasser och trädslagsblandningar.missgynnade skogstyper, Just

ekologiska studier dåhar därför flertal visar20 valts attprocent att ett
förekomsten livsmiljö återstården ursprungliga10 30% av enav-

överlevnad drastiskt.minskar för långsiktigsannolikheten
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har dokumenterat våra metoder så resultaten kanVi attnoga
olikarevideras bättre kvantitativa beskrivningar de miljöernär somav

finns, och säkrare kantill skattningarsig görasarter anpassat av
olikatröskelvärden för hur mycket för olika iär arternogsom

livsmiljöer.

land med skillnader iavlångtSverigeResultat: är storaett
föromvandlingsgrad mellan olika regioner. Situationenlandskapets
defrämst konsekvensmångfald Sverige idagbiologiskt i är en av

delandskapsomvandling, och enbart sistainte200 årensenaste avav
skogsbruk.trettio årens

paradigmskifte iför skogen innebärmiljömåletDet ettnya
framväxande för virkesråvaramed det intressetskogsbruket i paritet

omfattasmiljömåletdelunder 1800-talets slut. Den avav som
krav på anpassningmångfald ställerbegreppet biologisk stora av

skogslandskapetomvandlingGradenlandskapsutnyttjandet. äravav
ved, gammal skog ochegenskaper dödförså mångastor attnu

och den långsiktigatröskelvärdenkritiskalövskogar understigs
idagegenskaper intekräver dessaöverlevnaden hos de ärarter som

hänsyn och åtgärder imångfald kräverbiologisksäkrad. Bevarande av
traditionellt har arbetatskogsbruketmedangeografiska skaloralla

1990-talet också ioch underbestånds/avdelningsskalafrämst i
miljömålet nås måstesannolikhetenträdskala. maximeraFör attatt

beståndsskalan idetalj- ochgod såväl inaturhänsynen somvara
landskapsskalan.

naturhänsyn i olikagäller behovetläget vadbedömningarVåra avav
sammanfattasmångfaldenbiologiskaför dengeografiska skalor

nedan.

slutavverkade harpå deDetaljskalan. Naturhänsynen avsevärtytorna
för bevarainte tillräckligtl990-talet.förbättrats under Detta är att

behovet skyddminskar i viss månbiologisk mångfald, avavmen
under år idock kunna bara 20-30hänsyn kommerskog. Bra tasatt

mindreuppkommit ellergammal skogframtiden eftersom som mer
finnas. kvalitet kommerkommer Hänsynensnaturligt längreinte att

för decenniernödvändighet bli någradärmed med sämre attatt senare



SOU 1997:98 Bilaga 4 3

återigen bli bättre. viktigtEtt skyddsbehov kvarstår därmed i
bestånds- och landskaps-skaloma.

södra finns mycketI Sverige naturvärden på små ellerstora ytor
detaljer avdelningari enligt det skogligasom som

indelningsmaterialet inte har några naturvärden. fångaFör inatt
naturvärden södrai Sveriges skogar krävs i utsträckningstörre
specialinventeringar och insats de naturvårdandestörreen av-
institutionerna och förorganisationerna nå miljömålet till skillnadatt -
från den markägardrivna naturvärden hos Sveriges störremer norra
markägare.

Beståndsskalan. Vår bedömning skyddsbehovet arealeri ochav
den produktiva skogsmarksarealen respektivei regionprocent av

redovisas nedanstående tabell. Skydd enligt definitioni vår någotär
krävs för behålla eller återskapa kvaliteter kaninteattsom som anses

tillgodosedda rationellt bedrivet skogsbru alltså någotett ettav -
vidare begrepp undantag från mänsklig påverkan. skyddDetän som
innebär "undantag från skogsbruk" betecknas "Naturvård Orörd"
NO och "Naturvård Skötsel NS.

finns fortfarande skog med sådana värdenI Sverige attnorra
biologisk kan vidmakthållas tillräckligamångfald avsättningom av
arealer framtid. däremotsker inom södra Sverige krävsIsnaren
mycket omfattande restaurering arealer för återskapastora attav
lövskogar.

Vid frivilligatolkningen resultaten måste näringens avsättningarav
beaktas, då deenligt den ekologiska landskapsplaneringen ELP av

dras ifrån bruttobehovet.olika skäl inte har kunnat
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ha tharesultaten, areal l 000Tabell. Sammanfattning procentsamt avav
boreonemoral och nemoral regionboreal, sydligt boreal,skogsmarksarealen nordligti

enl. och SNV 1997.regioner SKS
målsättningsklassemabör ha någonbehov skogLångt behov: Långsiktigt som avav-

"Kombinerade mål"
från"Naturvård Orörd" undantaggenerell hänsyn,väl överstigandenaturhänsyn

"Naturvårdskogsbruk eller
årnaturvårdande åtgärder inom 40med behov aktivaSkötsel" dito, caavmen

skog existerarskyddalångsiktiga behovetdelmängd detbehov:Kort att somavav-
idag

skog intelångsiktiga skyddadbehovetdelmängd detRestaurering: somavav-
existerar idag

ikortsiktiga behovetvalt lyfta detbetesmarkAreal trädbevuxen-Bete: att ursom
grundredovisning pådenna

behovbehovodlingslandskapet Långt Kortgränsdragningproblem med motav
BeteRestaurering+ +

behöva habedömskortsiktiga behovetdelmängd detbehov NO+NS:Kort somav-
mâlsättningsklasserna

skogsbruk.undantas frånSkötsel" dvs.NaturvårdOrörd" eller"Naturvård
enligt SNVskyddad skogsmarkNaturvårdslagenMed stödSkyddat lag 1997:i av-

och 1997.SKS
i klassernaskydda skogbehovKortsiktigtN0+NS: attbehovBrist i kort av-

NO och NS minus i lag
innehållapå sikt bedömskortarealer1997, dvs. deskyddad skog som

avgörandebiologiska värden av
miljömålets uppfyllnad.förbetydelse

trädbevuxenskogsmarktha produktivhaareal 000 samtTotal areal: l-
respektive regionnaturbetesmark i

990-1994Riksskogstaxeringen lenligt
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Landskapsskalan. Vissa kräver för överlevnadsinarter stora
sammanhängande arealer skogsmiljösin eller kombinationerav av
miljöer. olika skogsmiljöersbevara och de ingåendeFör att artemas

samspel behövs tillikanaturliga dynamik och visst måttett storaav
skogsområden. klara detta krävssammanhängande För i vissaatt

trakter särskilda på skyddade områdensatsningar istora
storleksordningen ha. På grund långa200 10 000 vårav-
markanvändningshistoria finns sådana områden kvar enbart i norra

finns södra landskap harSverige. det i SverigeMen även som
Utfördaansamlingar bestånd med höga naturvärden.av

lövskogsrika landskapspecialinventeringar visart.ex. attav
skyddade skogsmiljöer kräver landskapsperspektivutläggning ettav

har drygt 40-tal trakter medsödra södra Sverigei Sverige. Iäven ett
finns behovsärskilt värdefull lövskog identifierats. Det ett av

andraför utformningen skyddet för dessa ochspecialinventeringar av
värdefulla skogstrakter.

främstutvecklat naturvårdskonceptStorskogsbruket har ärett som
Underlaget för detta koncept beskrivsför boreala skogar.relevant

boreo-skogliga indelningsmaterialet. derelativt väl det befintliga Ii
omföringhar historisknemorala regionernanemorala och stor aven

skett.till andra skogsliknande miljöerskogsmark till mark ellerannan
fångaindelningsmaterialet här på inskogligaDet sämreär att

förekomstträdkontinuitet ochnaturvärden t.ex. långspeciella
landskapsskalanför naturvård ifinkomigt konceptjätteträd. Ett mer

specifikt för södra Sverige.behöver därför utvecklas

förvärdeursprungliga äldre skogarhar AndelenVi kort tid avoss:
mångfald har under 200 år successivtbiologiskbevarande caav

Mångaskogsmarks-arealen.den produktivatill delminskat liten aven
mångfaldens bevarandeför biologiskanått denskogstyper har

naturvärdenAvverkningen äldre skog medkritiskt låga nivåer. av
nedåtgåendevända denfortsatt l990-talet. Förhar underäven att

återstående värdefulla bestånden skedetrenden behöver skyddet av
fall enligt vår bedömningframtid. reducerasinom I annaten snar

biologiska mångfaldenmöjligheterna bevara den avsevärt.att
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och goda exempel: kunnaBehov utbildning Förinventering, attav
framför alltoch skötsel, ochidentifiera och hur skyddvar

biologisk mångfald skall gåför bevarandeåterskapande, skog avav
heltäckandetillgångentill skogar måste påi praktiken i Sveriges

nuvarandeförbättras.rumsliga för olika skogliga miljöer Dedata
olikakompletteras medstickproven riksskogstaxeringen måstei t.ex.

fjärranalytiska metoder.medspecialinventeringartyper av
biologisk mångfald för bevarandebetydelsenVidare bör avav

lokalautredas. Slutligen bör deskogsekosystemuthålliga och robusta
skydd ochlandskapsperspektiv igoda finns påexempel som

beslutsfattare och allmänhet.spridas tillskogsmiljöerrestaurering av

1 Inledning

uppdragetBeskrivning1.1 av

övårdsberedningenMiljuppdrag frånresultatetDenna är ettrapport av
skallMiljövårdsberedningen bl.a.J0l968:A. Bakgrunden yttraär att

skogsmarkproduktivskyddadomfattning arealensig i vilkenöver
miljömålen dirriksdagen beslutadebehöver deutökas för nåatt av

1995:167.
påskyddsbehovetföljer: "SkattaformuleradUppgiften är som

enl. SKSFSför fjällnära skognedanproduktiv skogsmark gränsen
miljömålen. Analysenbeslutade1991:3 riksdagenför klara deatt av

påverkanskillnader mänskligtill ihänsynmöjligaste månskall i ta
geologiskaklimatologiska ochbiologiska,varierandesamt
forminventeringsunderlag iNödvändigtförutsättningar. av

ÖSI skallnaturvärdesinventeringaroch olikariksskogsstaxeringen,
ochhektar, region-redovisas iskall möjligtanvändas. Behovet om

medhänsynsgradoch olikaskaloruppdelat i olikaskogsmiljövis, vars
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bedömas.och kostnaden för detta kanhjälp lämpligt skyddsinstrument
kansli."fortlöpande samråd medUppdraget genomförs i MVB:s

Definitioner1.2

skogsmiljöer
ekosystem där trädenskogdefinierasdenna ärI rapport som

biotiska ochmed speciella abiotiska,kombinationnyckelarter isom
för lång rad andralivsmiljöerförhållanden skaparhistoriska arter.en

lång tid haft lågtunder mycketmarkerMed detta ettsynsätt utgör som
till produktivtraditionellt inte räknasochantal träd ytenhet somper

andra sidanskogsmiljö. finns åviktig Detdettaskogsmark trots en
har haftträd markpå inteplanteringarskogsmiljöeräven somavsom

betraktasgranåkrar inte börlång tid t.ex.träd på mycket somsom
skogsmiljö föranvänder ordetViekologisk mening.striktskog i en
helhet.skogen Dessadefinitiontydliggöra våratt som enav

ochtabellsammanfattas i 3aochavsnitt 5.1.3skogsmiljöer beskrivs i
3b.

mångfaldför biologiskbetydelsekvaliteterskogligaDe somav
traditionellamedgårdels definns skogsmiljö mätai attär somen

dels kvaliteterträdslag ochålder ochståndort,skogliga t.ex.mått
pånedbrytningsgrad, kontinuitetenved olikadödmängden enavsom

död ved seoch förekomstträdskiktmarkegenskaper,platsviss i av
b. skogar1997a, IAngelstam1997,referenser utani Hansson

påverkademycket idöd vedmängdenmänsklig påverkan större änär
virkesvolymen.totala Dettadenmed 5%jämförtskogar 20-40% av

Speciellt i månganaturregioner.allaskogsmiljöer igäller
nemoralaursprungligameddynamik ellermed internskogsmiljöer

mycketjätteträd förekomstenunderbete ärstömingsmönster av
vissabrukade skogar. Förimycket vanligareträdgamla och ängrova

svårligenkan behovetdynamikmed internkvaliteter skog
andrahänsyn. Förskogenbrukade ärtillgodoses den arteri oavsett

skaför deträd tillräckligtlövträd, gamlaved,hänsyn spara död att
kvar.leva
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ddS
återskapaSkydd krävs för behålla, tillåta utvecklande elleratt av

kvaliteter tillgodosedda rationellt skogsbrukinte kan ettanses avsom
värdefull virkesproduktionenbart efter ochsträvar storsom genom

låga volymsenhetdrivningskostnader och högt prisper per
skydd alltså vidare skyddvolymsenhet. påDenna är än attsyn se som
från all mänsklig påverkan.något innebär undantagsom

faktaNaturvårdsbiologiska2

mångfald kräver mål i flera skalorBiologisk2.1

mångfaldsamhälle biologiskmänniskor i dagensFör många är ett
Heywooddefinition sebegreppet klarmodeord. detta harTrots en

allt levande.mångfald variationen blandbiologisk1995. Med menas
ocholika djur,variationTydligast denna växterartersom avmanser

och ekosystemgenetisk sammansättning ivariationen iMensvampar.
den biologiskaviktiga delarlivsmiljöer likaoch biotoper är av--

hela Sverige 50 000väldigt många imångfalden. finnsDet arter ca-
svenskaantalet typiska1994 medankända Bemesärarter -

ska brukapraktikerknapptuppgår till 20. Förskogsmiljöer som
slutsatsenoch miljömål blirproduktionsmåloch nå bådeskogen

livsmiljöerså de olikamåste sköta skogenföljande: Man att arternas
återskapas.ochbevaras, det behövs,och restaurerasom

och harmiljö, olikaolika krav på sinEftersom har är storaarter
olikahur skogen itänka påolika ekologi, måste utserman

därför arbeta påmiljömåletnå måstegeografiska skalor. För att man
träd, beståndsnivå hänsynsytor,pådetaljnivå träd och grupper av

fleradelaroch hänsynsområden, dvs.bestånd,dvs. delar ett avav
ha i södralandskapsnivå några hundrabestånd och påangränsande

figurha Sverige 1.och många iSverige tusen norra
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liksomkunskaperna, insiktema 1990-inlemmadesnabbtDe nya
biologiskaför bevara skogensarbetetalets praktiskaintensiva att

viddetaljskalan t.ex. hänsynbäst inaturligt varitmångfald har nog
fleralltlandskapsskalan. Studieroch islutavverkning sämst av

bevarandemellankonflikternaocksåvisar attartgnipper av
mycketofta blirmarkanvändningskogsmiljöer och olika typer av

de okändajämfört med fördäggdjurfåglar ocholika för välkända mer
finns fleraförradenoch Idjuren,lägre växterna gruppensvamparna.

ökarpåtillgångenskogsbrukviltarter matattgenomgynnas avsom
åtminstone ikan vissadenkraftigt. ettInom arter,gruppensenare

traditionellt ochklarastidsperspektiv,kortsiktigt ettgenom
sparandeochpå detaljnivåhänsynstagandefungerande avgenom

småbiotoper.
bevarandeförbehövstidsperspektiv däremotlängreI ett av

förekommandealla naturligt ävenlivskraftiga populationer ettarterav
kan skeskogsmiljöer. Dettaolika attnyskapande nyagenomav

dödnytillskottständigtfritt, såutvecklasområden får ettatt av ex
åldervisseller lövskog inedbrytningsstadiumved i visstett en

Återigen störningarbehöver vissaandraupprätthålls. typerarter av
eller denbetestxyckregleringöversvämning,brand, avavsom

föroreningsnivån.antropogena
påbåde kravdärför tillgodosemåstemiljömåletnåFör att man

dynamiktid och pålångstabillivsmiljön attkonstans överäratt ---
tid.plats bara viss Det ärfinns på vissochlivsmiljön förändras enen

andralandskapetiflyttarvissa attnormaltalltså lika runtarteratt som
flytta på sig.förmycket svårthar att

Sverige,landmångfald ibiologiskMedlet bevara ettatt somsom
öskuldmiljdärmedochmarkanvändningshistoria, störrehar lång enen

nyskapabevara,alltså1992, måsteJemelövtillhänsyn attatt ta vara
livsmiljöer,naturliga ochväsentliga naturnäraoch restaureraatt

kulturbiotoper. Dettatid skapadelångundermänniskanliksom av
debeaktandeunderskalor,geografiskaolikaske imåste samt av

påvanligen intekanbiotoper. Mandessa ettåtföljerprocesser som
skala.skydd litenskala med iskydd ienkelt storsätt ersätta enen

då mångadock i Sverigemöjlig, inteprincipiDäremot är motsatsen
småendast ifinns kvarSverigesödrafr.a. inaturvärdenaav

objekt.friliggande
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Figur För bevara alla naturligt förekommande allaiatt arter
skogsmiljöer måste krav olika geografiska skalor tillgodoses.i
Skogsbruket arbetar normalt på detaljnivå träd och trädgrupper av
och på beståndsnivå avdelningar, hänsynsytor, dvs. delar ettav
bestånd, och hänsynsområden, dvs. delar flera angränsandeav
bestånd. förFörutsättningarna arbeta på landskapsnivå frånatt
några hundra ha södra mångaSverige till tusentals hai i norra
Sverige goda Sverige där storskogsbruket dominerar,iär norra men

södra dåSverige, antalet beslutsfattare ytenhetär isämre ärper
mycket större iän norr.
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utdöendeförtröskelvärdenfinns2.2 Det

utsträckninglandskapet i vissfinns kvar ilivsmiljöTrots att artsen
eller ilandskapdö idömdaellerutdöda ut ettattkan arter varavara

landskapet2. Om1997 figurAndrénöversikt iseregionen
minska sågradvis börjar ärlivsmiljövisspåverkas så artsatt en

individerantaletproportionelllivsmiljömängden motminskningen i
utbreddkontinuerligtungefär 70%Dåfinns kvar. enavsom

omgivengammal skogexempeltilllivsmiljö,ursprunglig yngreav
så börjarkvarfinnsbarrskog,omgivenlövskogskogar eller av
till dennaisoleras. Framlivsmiljönursprungligaden attfragment av

isoleradeoch inga öarkontinuerligtalltsålandskapetpunkt ännuär
livsmiljöndärlandskap ärfrånförändringenfortsatta ettfinns. Den

faser.innehåller tvåheltförsvinnertill denkontinuerlig i rummet

ochkvarifrågalivsmiljön ärdå 50-60%börjarförsta fasenDen1 av
heltskärgård. För äri arterlivsmiljöall öarär somensom

svårtoch harihop, atthängerskogsfragmentenberoende attav
omgivningen,fragmentenisoleradedemellanflytta sig genom

gammal50-60%med mindrelandskap änalltsåkommer ett av
tillchanslitenmeddelpopulationerisoleradebeståskog att av

bestånd. Mångaenskildadör ipopulationerdå utnykolonisation
sigförflyttasnabbtdockinsekter, kanmångaochfåglararter, som

varandra.frånisoleradedessa ärskogsfragmentenmellan atttrots
tid.långmycketdet kandetsamma, takanMånga göraväxter men

mindretäckerden änochfortsätter,livsmiljönminskningenDå2 av
kvarvarandemellanavståndetökarlandskapet,ungefär 20% av

alltsåfårDålivsmiljö.mängdminskadmedexponentielltbestånd
problem.ökaderasktfragmentmellansigkan röraäven arter som

påpåverkansigförvänta arterkan attbeskrivningFrån denna man
såhänder intebörjanlivsmiljö. Imängdminskadmedlinjärtskerinte

iförändringartröskelvärde sker artersvid storaförstmycket, ettutan
ochskogs-långeftervifall stårmångalandskapet. Iförekomst i en

tröskelvärden.sådanaunderellermarkanvändningshistoria nära
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Teoretiska modeller liksom studier den fläckiga ugglan iav
nordvästra och hackspett figur liksomUSA vår vitryggiga 2 ettegen
trettiotal andra studier bekräftar detta rad olikai långmönster en
miljöer Carlson Stenberg Gustafsson Parker Andrén1995, 1992,
1994. dock huvudsakligen studerat for ryggradsdjurFenomenet iär
landskapsskala, för lång rad olika livsmiljöer olikaimen en
sammanhang. Huruvida detta gäller for andra ochmönster artgrupper

mindre studerat detalj. Vår bedömning docki skalor inte iär är att
basdetta tillräckligt säker för diskussionutgör omresonemang en en

skyddsbehovet utifrån försiktighetsprincipen.skogav
kan tillVad blir konsekvenserna tröskelvärden i praktiken Manav

ochliten lappmes lever spindlarexempel föreställa sig en som av
kronor. andelen äldre skog medandra småkryp i trädens Näruppe

flygasjunker blir bestånden mindre. Då måste lappmesenträdstora
och fortsätta födosök. går bra det intetill bestånd sitt Det ärnästa om

kanskeför bestånden. kort och kall vinterdag intelångt mellan En
för spindlar sålängre räcker hinna så många är mätt.ätaatt att magen

undanfryser ihjäl, eller inte lika lätt hinnerDå det riskär stor att man
höken... kansparvugglan eller Lappmesen även som enses

l997b säkerställandeindikatorart Angelstam garanterarvars
skogsmiljö.insekters och lavars överlevnad i samma

3 SOU1997.98
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W

hackspettutdöende. ärVitryggig artförTröskelvärdenFigur en
långunderomvandlinglandskapetsgrundpåhotadbåde är avsom

lövbrännor,livsmiljömängdenDåstuderad.vältid, och ärsom
landskapetminskarinägor iigenväxandeelleröversvämningsskogar

Carlsonfinnas kvarskasannolikhetenminskarså att arten
viktigaTresnabbare.alltsedanochsakta1995. FörstStenberg

sidasepåpekas.måste nästasaker
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Figur forts.
Även idealiskt vitryggslandskapi det 100% säkertinte detärett att-

alltid finns hackspett.vitryggig
baraNär lite den ursprungliga mängden livsmiljö finns kvar såav-

försämras sannolikheten för överlevnad snabbt.
Om andelen livsmiljö mindre så8% sannolikheten förär än är-

överlevnad 0%stammens
Ett antal forskningsrapporter rörande många olikastort

ekosystem bekräftar detta generella Andrén 1994, 1997.mönster

2.3 Utdöende och återskapande går trögt

Men vitryggen har inte dött viktigut En anledning till att man
mycket lätt underskattar risken för utdöende de förhållandenär att

kritiska inte inträffar tillgångenvarje år. Om död förär på vedsom
den vitryggiga hackspetten på för liten så räckerär gränsen att vara

kanske inte för föda tillräckligt antal så dematen att ett attupp ungar
fåglarna kan Om undervintrama period milda såersättas. ärvuxna en

kanske det ändå förräcker den lokala inte ska minska.att stammen
Men, det blir kallt så går det och då svälter någramatom mer
fåglar, eller blir enklare byten för rovdjur. Då finns mindre kvarmat
till års hackspettungar och "plötsligt" så har försvunnitvitryggennästa
från lokalen inga avverkningar skett alls. dock mycketDettrots att var
sannolikt detta skulle ske. Sådan vitryggens situation Sverige.iatt är

eftersomMen vitryggen bra indikatorart, dvs. indikerarär atten
många andra knutna livsmiljötill kan foitleva, såärarter som samma

allt satsningar på livsmiljöär vitryggens inte alls bortkastade.trots
Tvärtom.

Återskapande går också både för svårspriddatrögt, äratt arter
föroch återskapa olika livsmiljöer. viktig delEn i ansträngningamaatt

för den biologiska mångfaldens bevarande vill skapaär att man nya
livsmiljöer för de försvunnit. Leveranstiden dockersättaatt ärsom
mycket olika lång tabell
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Skillnadernanaturvårdssortiment.olika"leveranstider" förTabell Bedömningar av
skyddsbehov.och gradenpåverkaregenskaperolikavaraktighet mellani typen av

Medel/åtgärdVaraktighetLeveranstidNaturvårdssortiment

bränning10dag1Branddödade träd
ved olikaDöd typav

bränningveckornågradagbränd lnyligen
skapandeaktivtårnågra veckor 10skördarekapad av

utvecklingfriårår 500tall 500-1000nedbruten grov
200 årår300Mulm

dämningår500daglmarkBlöt
utvecklingfnårl5060Gammal triviallövskog
utvecklingfriår300år300Sumpskog
utvecklingfriår300år200Gammeltall w
utvecklingfriårår 500400Jåtteek

utvecklingbete, fri1000år1000Eklandskap

påtidVi har kort2.4 oss

påverkatshar ettskogslandskapetsvenskadet avMerparten av
det inteDärmedungefär 40 år. ärlägstskogsbruk ivirkesinriktat som

kommerskogar attdeinnantid kvarlång merparten somav
enbarttid dåunderanlagtshakommerslutavverkas att en

AVBAvverkningsberälcningenEnligtsyftet.virkesproduktion var
cirka 40%medminskaSverigeskog iäldreandelen attkommer1992

1992:76.SOUhalvsekletkommandedetunder
återskapandesåvälifinnströghet somDen som -

intekansnabbt. Detförocksåtalar attutdöendeprocessen agera
medområdenMångasikt.kortökar påutdöendetaktenuteslutas att

sinsemellanharochtill storasmårödlistade ytanantal ärarterstort
viktigtdärförutdöenden. Detlokalaför ärriskenökaravstånd, vilket

småbiotoper.bevarandetpålandskapsperspektiv ävenmed avett
bevarandetoch hurprioriterakunnabästapå avsättFör att var

vibedömerske,skall attlivsmiljöerolikamängdertillräckliga av
debevaradvs.måletkortsiktigade attnåförtidsperioden att -
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befintliga värdefulla skogsmiljöema år. långsiktiga10-20 Detär-
målet ha skogsmiljöer tilldvs. börjat viäven sätteratt att restaurera- -

40 år.ca

iintensitet i olika skalor tid ochSkyddets rum

stömingsregimer innebär inte alltid3.1 bevaraAtt att

skydda skog

biologisk mångfaldgrundbult för bevaraEn mycket viktig är attatt
och sådana till detbevara både naturliga hörstömingsregimer som-

detta innebärAngelstam 1996. integamla kulturlandskapet Men
befintligatraditionell mening. dealltid skydda skog Attska iatt man

juridiskochformerna för naturskydd visar variation i intensitetstor
därför fördel.tabell 2hemort olika skalor tid ochi i är storrum en

ibland i kombination.flexibelt; ibland för sig ochmåste nyttjasDe
bevara de naturligtförgrundläggande förutsättningEn att
alla de trädarterförekommande skogslandskapeti är attarterna som

representerade. krävshör skogsekosystemen Dessutomtill de olika är
utvecklingsformeråldrar ochför levande träd olikaalla trädarter att av

finns tillräckligtnedbrytningsstadier ived olikadöd i storasamt att
ålder då deäldre 300 år denmängder. Träd kan bli mycket än

oftapå död vedLeveranstidennormalt avverkas ca 100 år. är
blir alltsågransumpskognedbrutna stadiema.ansenlig för de Enmest

också mängderkräverhandvändning. Mångainte till i storaarteren
överleva.landskapet för kunnamiljö"sin" i attav

enbartvanligen skydddetta innebärbakgrundMot avav
skogsmarkenstorleksordningen ;rgnyckelbiotoper 1% att manav

krävs därutöverlång sikt.bevarar mångfald på Detbiologisk att
vidnaturvärden kan bevaras ochbehandlas såomgivande skogar att

behov dessa.irestaureras
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på detaljnivåNaturhänsyn3.2

skattatfáltundersölming1997 har nyligenSkogsstyrelsen engenom
delarskogsbruket olikaiinommängd detaljhänsynden tas avsom

arealen lämnatsmedeltalhar 4-6%avverkning iVidSverige. somav
0,01-0,5 med i dennaräknatsEnskilda träd har inteha.hänsynsytor

volymer.betydandeidagderedovisning, även representerarmen
hahänsynsområden O,5omfattningenVidare har genom enav

arealenha eller 1,5%000ytterligare 300tillenkät skattats ca avca
problemfri. Detenkäten inte ärTolkningen t.ex.SKS 1997. ärav

storlek.olikaområdenpåarealen fördelar sighurhelt klartinte av
dehur det kommerockså närOsäkerhet råder storaatt utseom

ELPlandskapsplaneringekologiskaoch ärnyindelningbolagens
genomförts påplanerlandskapsplaner/grönagenomförd eller när

mark.privat
de trädarealer, liksomdessa sparatsförutsättningUnder att som

bedömningframtiden, vårkvar i attfinnas ärkommerdär, att
riktning. Föriutvecklatshardetaljnivå avsevärt rättpånaturhänsynen

heltnaturvårdssynpunktfråndetaljhänsynen ärkunna säga attatt
ochföreundersöks bådedär skogenstudiertillfredsställande krävs

fram. Dettabiologisk kunskap ärbättre ettochefter avverkning tasatt
denutvärderingenförinomarbete SKS gör nyaavramensom

dennaforskningsfinansierande I rapportoch förskogspolitiken organ.
ochbeståndsskalapåinriktafortsättningsviskommer vi att oss

nedan.däröver se

Beståndsskala3.3

naturvårdsplanerochskogs-förMålsättningsklasser
i olikabör bedrivasnaturvårdvilketpåtydliggöra sättFör att

framarbetafärd mediskogsvårdsorganisationen attskogsbestånd är
skogliga planeringenför denmålsättningklasserett systern av

har långmålsättningsklassermedd.. DessaBleckert enpers.
enligtåtgärdernaskillnadtillomloppstidtidshorisont minst moten
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skogsskötselkartan har kort tidsperspektiv 5-10 år. Följandeettsom
fyra olika koder används:

NO Naturvård produktionsintresse där området lämnas Orörtutan
för fri utveckling.

NS Naturvård produktionsintresse där området ellerutan gynnas av
kräver återkommande naturvårdande Skötsel. får endastUttag

det naturvårdsskäl.motiverasgöras när av

K Kombinerade mål med uttalat produktionsintresse ochett ett
naturvårdsintresse vida överstiger generell hänsyn.som

PG Produktion med Generell hänsyn form detaljhänsyn ochi av
hänsynsytor; minst enligt SVL §30.

olika målsättningsklasser innebär intensitetsgradientDessa ien
skyddandet för juridisk gäller deoch därmed grund gradient vaden en
olika uppgiftskyddsformer finns tabell 2. inte vårDet är attsom

tillåter översättningdessa går viavgöra gränser men oss en grovvar
till tänkbara olika skyddsformer.

förPG inom SVLramen
SVL/naturvårdsavtal/reservat med kostnadK inom för vissramen

biotopskydd/naturvårdsavtal/reservat/frivillig avsättning medNS
investeringskostnader och skötselkostnaderev.

medbiotopskydd/naturvârdsavtal/reservat/frivillig avsättningNO
investeringskostnader
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geografiskaolikanaturvårdshänsyn iförbetydelseskyddsfonnersOlikaTabell
skalor.

landskapbestånddetaljskalnivå

ELPinomFrivilliga avsättningar, t.ex.
XPG

K -
NS -
NO -

miljöstödJordbrukets -
Naturvårdsavtal -
Biotopskydd -
Naturreservat -
Nationalparker -

landskapsplaneringochlandskapsskalan3.4 Om

behovharinsekteroch mångaryggradsdjur ettflestadeIndivider av
mellansigårscykelunder röraårstid ellerdag,underatt enenenav

livsmiljöerolikaanvändaellerlivsmiljö,viss attfragmentolika enav
vidmakthâllandetkräverallapraktiskt arterbehov. Hos tagetför olika

olikamellanperspektiv,längreipopulationerlivskraftiga ettav
kompenseras.utdöendenlokalasåskerspridning attgenerationer, att

pålandskapsperspektiv ävenharregel ettkräver attDetta mansom
1990-taletsSedanbeståndsskalan.ochdetalj-åtgärder iochhänsyn

Angelstam Petterssonframvuxitgradvissådanharbörjan synen
1995.Tömquist1997;1996,

utvecklingsarbetetpåberorresultatvåratolkningenEftersom av
finnerskogsnäringenELP inomlandskapsplaneringekologiskinom

landskapsplanering.förprincipernabeskrivakortlämpligtdetvi att
utifrån detinnebärlandskapsplan attUpprättandet manenav

och/ellerbibehållaförsökerförutsättningarlandskapetsaktuella
biologiskadenbevaraförbiotopermedtillräckligt attåterskapa

sigbefinnermetodpraktiskLandskapsplaneringmångfalden. som en
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gjorde1990-talets första årUnderprototypstadiet.delvis i
antalskogsföretagoch någraskogsvårdsorganisationen ettstora

LapplandSkåne tillfrån100-tal försök gjorts,försök. Hittills har ett
förstaöversiktmedd.. ISohlberg och Norén avenpers.

och 1996,Angelstam Petterssonlandskapsplanergenerationens
uteslutande principericke varandrafyra olika använts.1997 hade

kämornrådenfrån kändametod utgårLandskapsekologi. Denna
förstärkavid behov försökersedannaturvärdenmed höga som man

eller korridorer.nätverkihop medförsöker bindaeventuellteller

naturlandskapetsKunskaperstömingsregimer.Naturliga om
försökerASIO-modellenpedagogikmed dendynamik, somex.

AngelstamAngelstam 1994,1994a,b,m.fl.förmedla Rülcker
l997a,b.

utomordentligakartorHistoriskabas.Kulturlandskapet gersom
formiförutsättningarbeståndsolikaspåramöjligheter till t.ex.att av

1996.Fritz LarssonFritz 1996,kontinuitetskogligolika grad av

estetik.Icke-ekologiska principer t.ex.som

skillnaderregionalafannsdetgenomgångenSlutsatsen storaattvarav
från söderkoloniserade SverigemänniskanEftersomi angreppssätt.

ochmarkandelavtagande privatmellankopplingtydligfinns enen
förstade bådablandadesområdenaborealadelatitud figur 3. I

historiskagraddet högiSverigesödramedan iprinciperna, var
detbeskrivningfullständigarestyrde arbetet. Enaspekter avsom

barrskogslandskapetilandskapsplaneringmedarbetetpraktiska ges
och ms..Linder 1995ochAngelstamochm.fl. 1994Rülckerav

vadkomihåglistaendastsammanhang överdettaI somenges
behöverlandskapsplaneringförenhetsåbehöver göras snart en

och planeras.avgränsas

ekosystemtill vilkahänsynregionindelning typertar avsomen-
finns i regionensom

landskapetsbedömningmedlandskapsanalys avenen-
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förutsättningar
landskapsanalys med beskrivning dagslägeten en av-

från vadbristanalys utgår tillräckligt förär atten som som-
bevara biologiska mångfalden jämfört med beskrivningden en av
dagsläget det aktuella landskapeti

utifrån förmålformulering kritiska gränsvärden vad ärsom-
tillräckligt för bevara den biologiska mångfaldenatt

planer för genomförande-
kontroll målen nåsattav-

delde landskapsplaner utförts med personal tagitI avsom som
vanligenmodern naturvårdsutbildning fördelar sig skogsmarksarealen

enligt klassificeringoch NO NS SKS80% PG, 10% K 10% +som
detaljhänsyn behandlas iBleckert, medd.. denNotera att sompers.

arealenavsnitt 3.2 ingår i PG.

100

90- o
°% 80-

oo70-

60 ° oo
50% O

o40

O30

20-

10-

0 . i. . . .56 60 62 6454 58 66 68

Latitud

på olika latitud Skogsstyrelsen 1995markAndelenFigur privat
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Bristanalys i allmänhet4

modell för bristanalys4.1 idealEn

behovet skydda skogallmän ideal modell för reda på iEn att ta attav
område arbeta igenom följandegeografisktvisst steg:attett vore

olika med likartaddela det aktuella området i regionerSteg Att upp
för ochlivsmiljöer. Graden skyddsbehovsammansättning var enav av

de olikade speciella egenskaperdessa livsmiljöer beror somavav
kan beskrivas form krav pålivsmilj Sådana egenskaper ihar.öema av

form förekomstvaraktighet lång/kort eller iorördhet lång/kort, av
översvämningluckbildning,brand, mulbete,speciella störningarav

plats eller ividmakthållas på vissför livsmiljön skallatt en
orördhet ochkrav på långkarakteriseraslandskapet. livsmiljönOm av

speciella störningarvidmakthållasvaraktighet och kanhar lång utan
livsmiljönsdäremotnödvändigt. Omskydd traditionell meningså iär

effektivtskydd skogen intetraditionelltvaraktighet kort så ettär är av
medel.

livsmiljöför varjeförutsättningarnakartera/beräknaSteg Att typ av
ellerkan uppskattasregion.de olika delarna viss Dettai enav

fortfarandemarktyperandel olikabedömas utifrån hur stor somav
mellan olikakopplingenskog ochfinns ägoslagetkvar inom genom

olika kravolika harEftersomträdslags ekologi och ståndorten. arter
livsmiljöer ianalysen innefattalivsmiljö börarealen sinpå ävenav

till landskap.och beståndolika skalor, från detalj träder

forbehövsolika livsmiljöermycketberäkna hurSteg Att attsomav
bestånd under långlivskraftigaskall överleva ide tillhörande arterna

intervalletryggradsdjur 30studiertid. landskapsnivå visarPå attav -
för andralcritisk. Motsvarande datalivsmiljökvar viss10% ärenav

vadfinns viän vet.aitgmpper
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hur mycket finnsSteg 4. Att kvar landskapet olikaimäta som av
livsmiljöer, respektive redan säkerställts olika typersom av av
livsmiljöer skydd och/eller skötsel de olika typernagenom av av
livsmiljöer

Steg bedöma hur mycket behöver och/ellerAtt förstärkassom
återskapas. markanvändningshistorien och/ellerOm intensivär
mycket lång behöver hur behöverarealeräven mäta storaman som

för tillsammans med de arealer kan skyddasrestaureras att som
komma mängden.den önskvärdaiupp

form skillnaden mellanpå frågan skyddsbehov iSvaret om ges av
indikerar ochi och plustecken överskott3 Ett ettsteg stegsvaren

minustecken brist. Storleken på detta underskott indikerar huren
enligtmycket behöver återskapas stegsom

grafiskt figuråterges iDetta resonemang
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naturligtför bristanalys.4.föregående sida DePrincipenFigur
livsmiljöeranpassade till olikaförekommande Sverigei ärarterna

årperioden frånMed förrlandskapet.förr fanns vii caavsersom
snabb taktomvandlaslandskapet kom itill år 18001000 innan attca

Örebrooch län Skåne. Steg 1Västerbottens ifigurse 7 samtom
bedöma den mängdberäkna eller vissbristanalysen är att enav

ellerlandskapet. Steg 2fannslivsmiljö förr mätai är attsom
mängdjämföra denfinns Steg 3den mängduppskatta är attnu.som
förtillräckligfannsandel detmed denfinns är attsom somavnusom

delivskraftigahysaskall kunnalivsmiüön säkert arterstammar av
dennasålivsmiljön. Vadden varierartillknutna vetär mansom

band medhorisontelltochoch 30%andel mellan 10 visas ettsom
medelvärdet 20%.

falletlivsmiljöer. dethypotetiska Itvåbeskrivs vänstrafiguren
ochmycket finnstillräckligtomfattning ochkvarfinns livsmiljön i stor

livsmiljönbortgårbevaras. Detskulle kunna även att ta mer avsom
högramångfald.biologisk Denbevarandetförproblemutan av

bevarandebådekraftigt och kräverreduceratslivsmiljön har redan
återskapande denoch aktivtSedan-stapeln övreundre delenden av

tillskall nåförSedan-stapelndelensnedstreckade att uppmanav
mälnivån.

bilddenna idealaverklighetenintetillgodoserTyvärr av
påvisamånga. Förtill dettaSkälenanalysmöjlighetema. är att

bristanalys enligt dennagenomföraförunderlagetbristerna i att en
arbetsgångens principerföljaviideala modell kommer att men

nödvändigt.förenkla där detta är

internationell utblickBristanalys i4.2

regionalt utdöendelokalt ochpåreaktionentraditionella arterDen av
Under slutetbrant.på utrotningensenskildaförsöka rädda arterär att

dennaoch praktiker i USAforskarereagerade1980-talet motav
artantalet, ochdet totalaliten andelmycket äneftersomsituation aven

uthålliga ekosystem,och funktionellapopulationerlivskraftigamindre
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kunde bevaras inom den skyddade arealen. Ett långsiktigt bevarande
hela biodiversiteten blev därmed betydligt åtagandestörreett änav

bevarandet de akut hotade Noss 1990, m.fl.Scott 1991,artemaav
Christiansen m.fl. 1996. Den amerikanska analysis Scotttermen gap
m.fl. 1987, 1989, 1991, 1993, 1996, 1997; Burley m.fl.1988, Davis
1990 blev den sammanfattande benämningen på systematisktett
identifierande brister i hur denrepresentativ skyddatsnaturav som
eller sköts för säkerställa biologisk mångfald. främstaDetär att

för analysis det förebyggande syftetargumentet är äratt är attgap -
identifiera, och sköta lokaler eller landskapsavsnitt med högavsätta
biologisk mångfald så livskraftiga bestånd inhemskaatt arterav
bevaras och behöver riskerainte nå kritiskt låga beståndstätheter.att

Scott m.fl. 1993 grundlig genomgång hur analysis gårger en av gap
till identifierar åtskilliga brister i denna arbetsmodell:ävenmen

eftersom analysis bygger på översiktlig karteringgap en av-
livsmiljöer behandlas vanligen inte livsmiljöer småärsom

de vegetationskartor vanligen används återger intesom-
beståndsålder i skog

metoden och därför dålig på återge övergångar mellanär attgrov-
olika miljöer

analysis inget substitut för listning hotade och försökär artergap av-
rädda utrotningshotadeatt arter

analysis inget substitut för grundliga nationella biologiskaärgap-
inventeringar

förutom behövs forskning för förstå deinventeringar bättreatt-
faktorer hur mycket olika livsmiljöer behövs och hurstyr av som
landskapsförändringar påverkar olika sårbarhet, ekosystemsarters
störningsregimer Oña behövs sådana klmskaper för avgränsaetc.. att
skyddade arealer och aktiv skötsel återskapa biologiskatt genom
mångfald

analysis bygger på fjärranalys vegetation och osäkragap av-
samband mellan och olikavegetation arter.

Sammanfattningsvis analysis första i utvecklingenär ett steggap av
grundligt för bevarande biodiversitet i region ochsystemett av en

all planeringmåste integreras i markanvändningen.av
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1983SpechtBoltonAustralienförtshar iLiknande resonemang
funnithar vi intem.fl. 1995. I EuropaIacobelli attKanadaoch i man

Conservationoch Worldanalysis. WWFgjort någontidigare gap
digitaladetinventeringgjortnyligenharMonitoring Centre aven

denna iskyddochskogstillgångbeskriverkartmaterialet avsom
exempelfunnit någraanalysis intekunnaförEuropa göraatt mengap

genomförandeförPlanergenomförts.redansådan analyspå avatt
medd..HelmisaariFinlandanalysis finns i pers.gap

modellvårenligtBristanalys5 -

metodbeskrivning

modellenidealafölja denmöjligheterinteVerkligheten attännuger
råderförstadetkapitel. Förföregåendepresenteradessom

hurdynamik, ochskogsmiljöemasnaturligadekimskapsbrist omom
livskraftigaforskogsmiljöer stammarolika attmycket är nog avsom

råderandradetbevaras. För storskall kunnaolika artgrupperav
skyddats.harredanskogdenhosegenskapernaktmskapsbrist somom

svenskaolikaklassificeringyttäckandefinns ingentredjedetFör av
begränsningardessavaldeVisuccessionsstadier. trotsochskogstyper

fullständigtsåförföljande göra ettattarbeta igenom stegatt oss
medger:materialochkunskaperdagensarbete som

historiskochabiotiskbiologisk,pånaturregioneruppdelning il
grund

ekologiolikamedskogsmiljöeruppdelning i2
sigskogden anpassatkunskaper arternagenomgång3 somomav

till
idagskogenhuranalys4 utserav

myckethurfrågan ärpå nogomsvar
normaltfrånkräverarealerhur avstegdiskussion6 stora somom

formnågonskydd idvs.brukande;
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restaueringsbehovgenomgång7 av
vilken skyddet bör hadiskussion intensitet8 om

den svenska skogenStratiñering5.1 av

olika delar Sverigeunderstryka skillnaderna mellanFör görsatt av
bristanalysen regionvis och skogsmiljövis.och presenteras

svenska skogsregioner5.1.1 Fem

ochsärskilja olika svenska skogs-traditionfinns långDet atten av
grunderabiotiska och biologiskapå såvällandskapsregioner som

instruktion sid. 2:2,Riksskogstaxeringenshistoriska grunder t.ex.
m.fl.1991, Sporrong1997, SNV 1997, PetterssonHytönen 1995, SKS

1995.
biologiskaabiotiska,tydliga kopplingar mellanEftersom det finns

nemoral,klassiska uppdelningen påfaktorer denoch historiska är
skogsbiologiska ochmotiverad bådeboreal därmedboreo-nemoral, av

figuri 5regionindelningpraktiska skäl. Den använts angessom av oss
enlde ingående länenföljande beskrivningoch definierad enligtär av

och 1997.SKS SNV

1991:3Fjällnära enligt SKSFSijällnäraRegion l gräns
under fjällnäraboreal AC, BDnordligtRegion 2 gräns

under fjällnäraboreal W, X, Y, Zsydligt gränsRegion 3
O, R, Uboreonemoral D, G, H,AB,Region 4

M, Nnemoral K,Region 5

historiasvenska landskapetsdet5.1.2 Kort om

variationländer och uppvisarlängstaEuropasSverige storär ett av
omvandlats. Iunder vilken landskapetoch den tidbåde i naturtyper

boreo-nemoralaädellövskogar ochnemoralaSverigessödra
mycket långmänsklig påverkanblandskogar historien nästanär av

4 SOU1997:98
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systematisktmycketharmarkerna på sättöverallt. bördigasteDe ett
tidlångunderkulturlandskapskogsmark tillöverförts från som

egenskaperoch lövträd alltsådöd ved ärgamla träd,innehöll som-
figur 6.dynamisk lövskogför naturligttypiska en

IzRegionregionindelningen Sverige:användaDenFigur av
boreal,sydligtboreal, 3nordligt Region2subalpin, Region zz

och SNVnemoral enl SKSboreø-nemoral, Region 54Region zz
1997



SOU 1997:98 Bilaga 4 31

Figur nästa sida
På grund trädarternas biologi och lång tids systematiskt brukav en
och omvandling landskapet finns mycket ofta tydlig kopplingav en
mellan ståndorten och landskapets utseende. För kunna beräknaatt
hur del skogsmarken hyser förutsättningar förstor vissav som en
skogsmiljö olika oberoende beskrivningen skogensi regioner av av
nuvarande tillstånd har skogsmiljöerna därför så långt möjligtsom
definierats utifrån botten- och fältskikt,vegetationens medävenmen
ledning hur andel landskapet har omförts frånstorav av som
ägoslaget skog eller från skogsmiljö till deI parvisaen en annan.
transekterna schematiskt hur denna omvandling skettvisas i norra
överst och södra underst från förrSverige överst tilli nu
underst.

karakteriseradesI Sverige landskapet skogen rikattnorra av var
på påträd alla ståndorter och det fanns död vedgottgrova om

Östlund ÖstlundLinder och 1992, m.fl. under tryckning. Lövinslaget
högre och andelen skogar med mycket hög medelålder större änvar

idag Angelstam 1997a. Kopplingen mellan ståndort och
Övergångengod. till skogsbruk inriktat påstörningsregim ettvar

virkesproduktion ledde till mindre och ensartade bestånd. Oftamer
har bördigastede områdena odlatsvattennära upp.

södraI Sverige har gammalt kulturlandskap, till delett storsom
innebar mjuk övergång mellan naturlandskapets och det gamlaen
kulturlandskapets omvandlats tillstörningsregimer, ett ensartatmer
produktionslandskap. har starkt påverkat de skogslevandeDet arter

lång tillfredsställdaunder tid fick behov trädkläddasina isom en
betes- och ängsmarker. Omföringen tidigare skogbevuxen mark,av
ibland gles och betad och ibland beskogad, har omfattande.varittätt
Framför kraftigallt har mycket sänkning andelen lövskog skett ien av

och Bradshaw undersödra Sverige Björse tryckning.
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sida.föregåendeFigur Se figurtext



SOU 1997:98 4 33Bilaga



SOU 1997:98Bilaga34 4

ochkortaremänsklig betydligttiden påverkanSverigeI är avnorra
omvandlingtids mjuk övergång. Denlång naturenutan somaven

sigalltså tagitåren harunder de 1000människan orsakat senaste
tilltagandealltkarakteriseras framföruttryckolikamånga enavmen

figur1993. 7perioden SNV Islutetförändringshastighet mot av
Örebro lännemoral region,Skåneutveckling iexemplifieras denna

och iregionboreo-nemoral och borealmellanpå gränsen
Även landskapsvenskaallaboreal region.Västerbottens län om

skiljer sigkulturlandskap såochblandning natur-utgör aven
olika delar Sverige.väsentligt mellanproportionerna av

störningsekologioch derasskogsmiljöerSvenska5.1.3

följande femskogsmiljöema ihar delatVi grupper:upp

efter störning.SuccessionsstadierA.
vind, alternativtellerbrand,kan initierasSuccessionen vattenav

iEgenskapernaigenväxning.efterföljandemedmänsklig störning
landskapsavsnittolikaoch finns itillfälligadynamikdenna ärtyp av

borealatid. deneller längre Iunder kortareochvid olika tidpunkter
brandfält,färskaegenskaperdessaregionen t.ex.utgörs ungaav

ochlövsuccessionergamla,blitillåtslövsuccessioner senasenaresom
detboreala ekosystem visarflertalfrån attStudiergammelskog. ett

ståndortermellan olikabrandregimeriuppdelningtydligfinns en
1996. DeHeinselman1996,1986; FuryaevEngelmark 1984,
landskapetdelarkonvexamellangradienttydligallabeskriver aven
därdelar landskapetdetill vattenbortvarifrån rinnervattnet av

finns ioch lägsta intensitetema,brandfrekvensema,samlas. högstaDe
ochsedimentmarker. sluttningarPåpåbarrskogarolika torratyper av

successionsskogarbranduppstår efterfrisk markmedflackare ytor
delarnakonkavaSlutligen, delövträd. ibarrträd ochmed av

deeftersom ieller aldrig torkarsällan storlandskapet, utsom
och integrundvatten ärviafår sittutsträckning vatten regn,

sedynamiksannolikheten för internoch ärbrandfrekvensen lägst stor
liknandefinns påsuccessionsskogennemorala sättfigur 6. denI

hävd.upphördefterigenväxningsstadier
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Figur omvandling årenMänniskans de I 000 inaturen senasteav
Örebroolika Skåne nemoral zon, län påregioner; gränsentre

mellan boreal boreonemoral och Västerbottens län borealoch zon
zon SN tiden påverkan kortare ochV 1993. I Sverige ärnorra av

lång tids mjuk övergång mellan naturlandskap ochutan en
kulturlandskap. Landskapsomvandlingen har alltså mångasigtagit
olika uttryck karaktäriseras framför allt tilltagandemen av en

Ävenförändringshastighet slutet perioden. allanästanmot av om
svenska blandning mellan ochlandskap utgör natur-en
kulturlandskap så skiljer år mellan olikaväsentligtsig proportionerna
delar Sverige.av
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tallskogar.BrandprägladeB.
lågmed relativtmarker ofta,naturtillståndet brinnerI torra men

flerainnehålleroftabeståndtilllederintensitet. Detta som
död ved.tall liksomåldersklasser av

dynamik.medSkog internC.
stabilaområden,sammanhängandebeståndsådanaIbland bildar

Exempel pådelar.fuktigastelandskapetskorridorer iochnätverk
ochmilcroklimatfuktigtstabiltbeståndsådanaegenskaper i är ett en

detskogborealved.död I ärtillförselkontinuerlig granav
finns.björk ochträdslaget,dominerande även aspmen

ståndorterrikaträdskiktet pådominerasnemorala skogendenI av
ocksåBokenoch alm. ärasklövträdskuggfördragandeädla somsom

beståndsdynamik.har internskuggfördragande en

topografijord ochbetingadeSkogsmiljöerD. av
informationgodkanunderlagnaturgeografiska ävenDessa om varge

kärlväxttlora,kalkberoendeellerartrikhittakani terrängen enman
ravinmiljöer.brandfrekvens, ellerhaft lågsannoliktbestånd ensom

lodbranter.ochkällorlivsmiljöerspeciellaoftafinnsHär som

hävdade biotoperKulturlandskapetsE.
leddetidigt ochbörjadejordbruksmarktillskogsmarkOmföringen av

gräsbärandemellan skog,övergångargradvisamedlandskaptill ett
träd.gräsmarkochträdgamla utanspriddamedmark vuxnagrova

tillknutnaförbådeförutsättningar arterfannsHär varsom
eller påutsädemed sättannatkommit inochnaturskogen arter som

och beteslåtterGenomförsorg.människansspritt sig genom
Övergångenlång tid.undergräsmarkerträdbevuxnaglestbevarades

innebarlövängar,vanligen före dettabetade,villhagmark, dettill säga
trädskiktetmedanmarklevande organismerförförändringarvissa

denskogsmiljö;viktigdärmed ävenochintaktfortfarande omär en
skogsmark.ägoslagettillräknasidag inte

viharregionerolikaskog iskyddsbehovetstratiñerakunnaFör att av
och itabell 3abeskrivs iskogsmiljöerolikamed 14arbetat som
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appendix tabell 3b de olika skogsmiljöemasB. I summeras
egenskaper försök till översikt.i ett

del skogsmarkenkunna beräkningar på hurFör göra storatt av av
det finns förutsättningar för olika skogsmiljöer olika regionerisom

skogens nuvarande tillstånd haroberoende beskrivningen avav
definierats utifrån iskogsmiljöema så långt möjligt vegctationstypema

appendix har fungerat förbotten och fáltskikt B. Detta norra
däremotbarrskog och flera sumpskogsmiljöema inteSveriges menav

definieras medför södra skogsmiljöer till viss måsteSveriges som en
avseende trädskiktet. Analysema grundar sig påpå
Riksskogstaxeringens data kompletterat med andra skogliga data.

olika skogstypers dynamik på detta svårt.schematiseraAtt sätt är
Å sidan de flesta praktiker antalet väl Menäratt stort.ena menar nog

flesta specialister enskild skogstypå andra sidan de på enmenar nog
kraftiga förenldingar.vi gjortatt
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Svenska och deras förekomst olika tjällnäraTabell 3b. skogsmiljöer i regioner l -
skog; nordligt boreal; sydligt boreal; boreonemoral; nemoral,2 3 4 5 typ av- - - -
dynamik och stömingsbehovyttre

Regional HuvudsakligSkogsmiljöer Yttretyp av
förekomst dynamik stömingsbehov

tidigt,Boreal succession internsuccession 1 2 3 4 stort-
dynamik i succ litet sentsen

dynamik dockBoreal sumpskog 2 3 4 intern inget internal -
stöm. över-som
svämning

Brandpräglad tallskog succession1 2 3 4 5 stort

tidigt,successionintemNemoral succession 4 5 stort- - -
litetädellöv dynamik i succ sentej sen

dynamik litet dock internaNemoral sumpskog 4 5 intern-- -
ädellöv successionej stöm. över-som

svämning
tidigtEkskog 4 successionintem5 stort- - -

dynamik i succ inget sentsen
dynamik, litet tidigt,Bokskog 4 5 intern-- -

sentinget
dynamikintern ingetAsk/almskog 4 5- - -

tidigt,dynamik,Gråalskog 2 3 4 internl stort-
litetsuccession sent

dynamik litet10. 3 4 5 internTopograñskt 1 2
betingad skog

tidigt,internll. Kalkbarrskog 4 5 succession, stort- --
litetdynamik sent

12. Sandbarrskog 2 3 4 5 succession stort-

13. successionTrädbevuxen 2 3 4 5 stort-
betesmark

14. successionBusksnår 1 2 3 4 5 stort
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olika skogsregionerBrukandets förutsättningar5.1.3 i

markanvändningshistoria har påverkatlång tidsPå sätt som ensamma
påverkar skogsmarkens ägostrukturskogsmiljöerna såde olika

brukandet. figur antalet företagför I 8 visasförutsättningama som
Antaletde olika svenska länen.ha i 24skog l 000äger per

kraftigt från till söder.ytenhet ökar alltså Dettabeslutsfattare norrper
södramiljömålet respektiveför nå ikräver olika metoder att norra

Sverige.

ä

5 o

å

8

E

45235a6bá2á4áe6s
Latitud

skogsmark sjunker länsvisha1 000Antalet skogsägareFigur per
Omräknat till våra fyratill Sverige. regioner ärfrån söder inorr

53 9,7; 20, region2 5,2; 4medelvärdena: region regionregion -- --
Lantbruksräkningenolikaföretag län enligtantaletBeräknat i28. ur

1995244-45.1992, SKS
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Skattning5.2 förutsättningar för olika skogsmiljöer iav
olika regioner

Landskapsanalysen består dels beskrivning deav en av
naturgeografiska förutsättningar visst landskap har, och delsettsom

dagens skogstillstånd. Att denna bakgrundsinfonnation ärav
detaljerad mycket viktigt för kunna bedöma olika landskapsär att
förutsättningar för hysa ursprunglig fauna och flora ochatt en senare
genomföra bristanalysen. Vår analys innehåller olikatvå steg.

Steg Med kunskaper topografi, jordarter, berggrund,om
hydrologi och klimat kan indirekt bilda uppfattningsigman en om
ståndortsfördelningen deti aktuella landskapet. enklaste dockDet är

har tillgång till kartor och beskrivningar överom man
markvegetationstypen. Med detta underlag kan vissman en
uppfattning hur vanliga olika huvudsakliga typerom av
störningsdynamik tidigare har landskapet.varit i

markanvändningshistorikenSteg beskrivning och tidigareEn av
störningar uppfattning hur del skogsmarkenstorger en om av som
överförts till andra ägoslag åkrar, och och denvägar tätorter,som om
tidigare skogsbruksintensiteten. Om del landskapet odlatsstoren av

så förutsättningarna förinnebär detta bördigavissaatt attupp
skogsmiljöer gransumpskog i Sverige och ask-almskog isom norra
södra reducerade.Sverige starkt Därmed bevarandebehovetär är
mycket för de skogar dessa fortfarande intakta.stort ärtyperav som

5.3 Appendix Amycket nogHur är

detta formuleras långsiktiga och kortsiktigaI avsnitt analysen målav
baserade på tillståndsbeslcrivning på beståndsnivå ståndort och
trädskikt och den historiska omföringen till andra ägoslag och
skogsmiljöer skyddets beskrivsintensitet. Dettasamt resonemang om

för målfonnuleringarutförligt i appendix "Motiv långsiktiga målA: -
mål" ochoch kortsiktiga "Detaljerad genomgång korrigeringav av

långsiktiga och kortsiktiga målformuleringar för alla skogsmiljöer
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ochägoslagolikaomföring mellangradentillmed hänsyn av
målsättningsklasser".olikafördelning påskogstyper samt

följs:arbetsordningFöljande

allmänhetsäkerställande ibehovetBedömningEtapp 1 avav-
riksskogstaxeringen.fråndatautgångspunktVår är

ÖSI och NBIkällor t.ex.andraskillnadVid gentemotstor
värdena.korrigeras

till andraomförtsregionlandarealen iandelOm stor enaven
målet.långsiktigadetuppräkningskerskogägoslag än aven

trädslagmedbeskogadbedömsståndort annatettvissOm varaen
dedetta iförkorrigeringarskerdominerathistorisktdet settän som

målen.långsiktiga

åstadkommaskansäkerställandehurBedömning2Etapp av-
inomfinnsdebevarandemetoder änandraKan som

miljöstödjordbruketstnaturvårdslagenochskogsvårdslagen ex
skogsmark Fungerarräknasinteskogsmiljöersäkerställa somsom

falla inomalltkansåinte trotsmetoder ansvaretdessa
naturvårdslagens ramar.

skyddsintensitetbehovskogsmiljönsefterGruppering somav
fråga.i Förkan komma göraattskyddsinstitutvilkaindikerar som

ochNSmålsättningsklasser PG, K,Skogsstyrelsensanvänder videtta
vibehovanalys då dedennatill i0%definitionPGNO. somsätts per

somPGöverstigerskyddgraduppskattat representerar somaven
3.2avsnittdiskuterats idetaljnivån somavser

framtidRestauringsarbetets3Etapp -
detdelframhållasmåstepunktdenna attUnder aven

mellanskillnadendvsbristernaframgårrestaureringsarbete ursom
tidsperiodunder denåtgärdasmål måstekortsiktigtlångsiktigt och

kanmålet. attDettakortsiktiga görasdetfaller under genomsom
anspråkimåletlångsiktigadetvalts ide tasbestånd utän somyngre

utmärktaalldelesfinnssydsvenskafleraskydd.för För typer
dvs.40-120 år,åldrarna"pucklar" iformfor detta iförutsättningar av

bevarandetvärde förökandehakommerskog ettatt avsnartsom
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biologisk mångfald. dessutomDet viktigt dennaär göraatt
restaurering framtid eftersomi det det finnsnära ären nu som
"pucklar och det vi ställvis har mycket höga naturvärden iär ävennu
dessa åldersklasser.

redan skyddat5.4 mycketHur är

I sin sammanställning skyddad skog finns nationalparker,iav som
domänreservat medinköptsnaturreservat, samt som

naturskyddsanslaget och hunnit bliinte harännu reservat
Naturvårdsverket 1997 kommit fram till följande fördelning mellan
de fem olika svenska skogsregionerna tabell 4:

Tabell Andelen produktiv skogsmark skyddas eller motsvarandei reservatsom
SNV 1997

beskrivning skyddat produktiv skogsmark%nummer av

region jällnära enligt SKSFS1 F 43
tjällnäraregion 2 och nedanför 1,6AC BD

region nedanför fjällnära3 W, X, Y, Z 0,4
region G, O,4 AB, D, H, R, U 0,7
region 0,65 K, M, N

redovisning innehåller också redovisningNaturvårdsverkets en grov
hur fördelar olika objektstyper.arealen sig påav

skyddats biotopskydd ochTill detta kommer de arealer som genom
naturvårdsavtal 1996, totalt knappt 000 ha. FördelningenSKS 2 av
dessa skyddsfonner olika skogstyper kan redovisas detaljerat.på mer

ekologiska landskapsplaner skersamband med upprättandetI av
planmässiga lagligt skydd. Skogsnäringenavsättningar, utanmen

arealer storleksordningen tillredovisar i ett procenten par av
skogsmarken ha. SKSfrivilliga avsättningar 0,5såsom större än
1997.

5 SOU1997:98
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öka. Deomfattningen kommersannolikt störreocksåDet attär att
innehavet.helalandskapsplaneratinteharskogsbolagen ännu

tillundersökningSkogsstyrelsenshar enligt storEnskilda skogsägare
naturvård. Inomfrivilligtill fortsattinställningdel positiven

målsättningsklasser imellan olikafördelningenprivatskogsbruket är
Khänsyn, 10%generellproduktionPGcirka 80%praktiken

meddvsNS, NOoch 10%målkombinerade ren
medd..Bleckertnaturvårdsinrikming pers.

dåbedömerNaturvårdsverketoch attSkogsstyrelsen
deareal kanhela sinlandskapsplaneratnyindelat ellerstorskogsbruket
ha000500till 300 000uppgåkommaavsättningarnafrivilliga att -

ochtill småläggermark. Omstorskogsbruketspåbara man
ikommer000 ha, såpå 200"dagsnotering"mellanskogsbrukets man

hänsynsområden större änfrivilligthafall 700 000bästa i avsattaupp
biologiskadenbevaratillsjälvfalletbidrarha. Detta att0,5

mångfalden.
"skyddadpluskontotläggas påkanmyckethurkvantifieraAtt som

helt sak:skälföljandedocklång siktskog på är annanenav
faltundersöluiingaroberoendeofficiellafinns ingaDet ännu som-

arealer.redovisningenstöder avsattaav
hur dessainformationoffentligbegränsadfinnsDet ytterst om-
förekomstochskogsmiljöellerområdesstorlekpåfördelar sigarealer

naturvärdenav
inom ELPavsättningamavaraktigahurfrågaDet är omen-

arealerräkna in dessafråndennaDärför avstår vi i attrapport som
alltsåskydda skogbehovetresultatredovisningenskyddade. är attI av
delvisellerheltfrivilliga avsättningarnäringensangivet utan att
olikaÅ dessiunderstryka ELPvill visidanandra attfrån.dragits i

bevarameddel arbetetviktig imycket attpraktikenformer i är en
mångfald.biologiskaskogens

krävsskyddgradVilken5.5 av

vibedömerskogsäkerställandetiidentifierat bristernaEfter haatt av
förinmålsättningsklasser attSkogsstyrelsensvilka passarsomav

hurbedömasedan föranvänds stornaturvärdena. Detta attbevara
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skyddlövandelar kräveråldersklasser ochandel skogsmiljöer, somav
medåstadkommaskanidag ansessom
mål-reservat/biotopskydd/naturvårdsavtal/frivillig dvs.avsättning

appendix A.se tabelloch NO 5sättningsklassema NS samt

naturvärdenbevarandet dessskogsdynamik innebärTabell Olika atttyper avav
kombineradegenerell hänsyn;produktion Kolika metoder. PGmåste lösas med --

appendixnaturvård orörd, A. Dennaturvård skötsel; NOmål; NS mestse--
understruken.respektive stömingstypmålsättningsklassen förrelevanta är

MålsättningsklasserStömingstyp

dynamikSkog med intern
NOK NSlindbok, ask/alm, lönn,gran -,Successionstadier störningefter

avenboksälg,ek, björk,gran, rönn,asp,
NOE NSKskogung
NONSEQ Kmedelålders skog
NONSEQ Kgammal skog
ggKgammelskog -

NONSPG KBrandpräglad tallskog
tall

NOK NSjord och topografiSkogsmiljöer betingade av -

K ghävdade biotoperKulturlandskapets --
med träd

utvecklas frittandel skogarnavissrestaureringsbehov behöverom det finns aven
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Resultat6

ägoslagandratillOmföring6.1

andra icketillägoslaget skogfrånomföringenalla regionerI är
havet. Ihöjdenberoendestarkt övertidenmiljöerskogsklädda över av

skogldädda,huvudsakurspnmgliga, idetmyckettabell hur6 visas av
och påregionerolikaandra ägoslag itillövergåttlandskapet harsom

havet.olika höjd över

havsnivånhöjdintervallolikalandarealen i inom över%Tabell Andel somav
enligt våricke-skogsmiljödvs.åker/urbana miljöer,gräsmark ochtillöverförts

1990-1994Riksskogstaxeringendata fråndefinition

Totalt400200-400100-200l00Region mmmm

0,501,0l -- 4,41,82,44,014,62
8,12,04,214,730,23
29,215,719,038,84 -
49,22161,55 --

nemoralgräsmark isydsvenskochåkermarkpåplanteratsGran som
skogägoslagetingår ivegetationstypgranåkrar är mensomenzon

betydelsenskog iekologiskt attinte ärenligt vårt settsätt att sesom
Sådanaantal inhemskaförnyckelarter arter.träden ett stortutgör

jämförelse.skogsmark dennaimedgranbestånd räknas inte som
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6.2 Långsiktiga mål, kortsiktiga mål och

restaureringsbehov

För detaljerad genomgång resultaten våra beräkningar enligten av av
arbetsgången sektioni hänvisas5.3 läsaren till appendix A.
Inledningsvis härvi arbetsgången för två exempel.presenterar
Värdena i regel avrundade till siffrorstvåär noggranhet, varför
summeringar inte alltid blir exakta.

6.2.1 Exemplet boreal successionsskog
Det första exemplet den boreala successionens gammelskogarär dvs.

lövbrännoma i region successionsskogama den dominerandeär
skogsmiljön i Sverige. De stördes gång skogsbrändernorra en av som
beroende på hur landskapet råkade brinna skapade olikaett typer av
åldersfördelningar. Vår bedömning de borealaär att
successionsskogama hade ursprunglig åldersfördelning enligten
nedanstående tabell. multiplikationGenom med tröskelvärdet fås0,2
de långsiktiga målen inte bör understigas för de olika klasserna.som
Alla siffror avrundade till heltal.är

Boreala successionsskogar:

Åldersklass Bedömd förindustriell andel % Långsiktigt mål %

O-29 28 6
30-69 32 6
70-109 23 4
110-149 9 2
150+ 8 2

100 20summa
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successionsskogar:Boreala

Åldersklass LövandelförindustriellBedömd
50%20-50%% 0-20%andel
10108280-29
121283230-69
8872370-109
3339110-149
QQ88150+

33 1003334100 ++Summa

understruknadenivån 20%förmål formulerasLångsiktiga separat av
vilketgammelskogenåldersklassemaäldsta utgörtvååldersklassema. De

åldersklassen 70-iunderstrukna åttornahär. Depåkoncentrerarvi oss
årrepresenterar lövbrännor.109

dennaRT återgerRiksskogstaxeringenbedömningVår är att
det 3,8Totalt finnsbraskogsmiljö påboreala sätt.huvudsakligen ett

enligtbördessai region Avsucessionsskogborealhamiljoner
tabell 8ha000eller 1303,4%0,23+3+3+8målformuleringen

delVissdäröver.år och110åldersklassemamålet ilångsiktigadetutgöra
20%överstigerlövandelhadessutoml,2% bör0,23+3 somen

tabell.ovanståendeenligt
detmotsvarandetillgåskogfinnsdagslägetdet idata visar attRT att

restaureringsbehov.harskogsmiljö ingetdennamålet. Dvs.långsiktiga
ägoslagandratillomföringochkällormed andraKorrigering p.g.a.

exempel påtabell 9. Contortaredovisas i ärvilketbehövs inte annars
åldersklasserdock bara ifinnsDenfel plats i regionfel skog på yngre

problem.framtidamöjligenoch är ett
för deskyddsbehovetbedömningenslutligadentabell redovisas9I av

skyddsbehov:Långsiktigtgammelskogar.successionsskogarnasboreala
Restaureringsbehov: 0ha;000skyddsbehov: 130Kortsiktigtha;000130

ha
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Gruppering "boreala successionsstadier efter störning" efterav
målsättningsklasser enligt nedanstående procentuella fördelning:görs

region 2
PG 0
K 10
NS 10
NO 80

det kortsiktiga behovet bör alltsåAv 13 000+104 000 ha117 000 ingå i
målsättningsklasserna NO eller NS tabell 10 och därmed skyddas.
Ytterligare 10% 13 000 ha bör ha målsättningsklass K.

6.1.2 Exemplet ekskog

Det andra exemplet ekskogama Ekskogen kani regionär
stömingsekologiskt klassas både successionsskog ochsom som en
intemdynamisk skogsmiljö. Under de 1000 åren harsenaste
kulturinflytandet ekskogens dynamik mycket utsträckning.i storstyrt
Vår bedömning detta gamla kulturlandskap tillgodosåg alla iär att
nuvarande klimat skogslevande och hagmarkslevande medarter
tillräckliga livskraftigamängder deras olika livsmiljöer så attav

Gärdenfors Baranowskikunde upprätthållas se 1992.stammar
Våra bedömningar fördelningen på åldersklasser grundar sig påav
tillståndet omvälvande Naturvärdenaföre de mycket sista 200 åren.

eftersombra åldersklasseruttrycks dock egentligen inte på isättett
trädkontinuitet gammelträd finns med.och inte



1997:98SOUBilaga52 4

Ekskog:

%målLångsiktigtÅldersklass andel %förindustriellBedömd

3150-29
31530-69
31570-99
315100- l 29
§40130+

20100summa

medräknarutvecklingstid och vi attlångharekbeståndBrukade man
fyradenaturvärden iklaraskallekskötselnför yngreinom ramen

åldersklassenhögstaför denformulerasMålåldersklassema.
understruken.

ÖSI regionförbetydligtsigskiljerochenligt RTekskogsarealTotal

ÖSIha enligt00041enligt RTha00024

långsiktigaemellan. DetmittliggersanningenbedömningVår är att
bördessaha. Av000000/2 33000+41till 24därförökasbehovet

siffrorna i600,eg. 2ha2 000drygteller8%målformuleringenenligt
detåldersklassen utgöraäldstadenavrundade itabellerna är

ekskoggammalha1000knapptfinnstabell 8. Detmåletlångsiktiga
restaureringsbehov.föreliggervarför det ettregion,dennai

skett.harskogmarkslagandratill änomföringomfattandeEn
underägoslagandraskogsmark tillomföringsgradenpåBaserat av

försiktigtabell 6seoch är4 5regionernahavet i100 enöverm
detdärmeddubblerarVihar skett.omföring60%40skattning att -

ha.till 200målet 5långsiktiga
ekskogaromföringomfattandebedömningvårVidare attär aven

dennauppskattarskogsmiljöer. Viekfattigaandratillsketthar
därmedbehovet ökarlångsiktigaåterstår. Det1/3tillomföring att
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ytterligare med faktor 3 i regionerna och4 5 vilket ökar det
långsiktiga målet till 16 000 ha i region tabell5 9.
Restaureringsbehovet ha.i 15 000är nu uppe

Eken den trädart hyser flest och ekskogen tillhör alltsåär artersom
våra artrika skogsmiljöer. ekskogenDessutom i Europamest ären av

hårt tillbakaträngd. Vi bedömer Sverige därmed haratt även ett
internationellt for säkerställa de naturvärden knutnaatt äransvar som
till ekskogen. Tillgången på önskvärda åldersklasser låg. dettaTrotsär

detvi så viktigt skydda denna skogsmiljöäratt att ävenattanser
arealer ålderklasser, eller någon anledning missats iav yngre som av
vår selektion bör för naturvårdsändamål kortpå sikt. Dettaavsättas
kan fylla del restaureringsbehovet det enligt iRTatten av genom
åldersklassen finns100-130 år minst ha3700 i region vilket låtervi
ingå deti kortsiktiga målet tabell 9. Restaureringsbehovet minskar i
motsvarande grad.

tabellI redovisas den slutliga avrundade9 bedömningen av
skyddsbehovet för ekskog Långsiktigt skyddsbehov:i region
16 000 ha; Kortsiktigt skyddsbehov: ha;4 000 Restaureringsbehov:
12 000 ha.

Gruppering "ekskog" efter målsättningsklasser enligtgörsav
nedanstående procentuella fördelning:

region 5
PG 0
K 30
NS 40
NO 30

det kortsiktiga behovet börAv alltså 600+1 ha eller1 200 2 800ca
ha målsättningsklassema3 000 ingå i NO eller tabell 10.NSca

Ytterligare 1 ha bör ha målsättningsklassen30% 200 K.
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för skogarSkyddsbehov Sveriges6.2.3

biologiskbedömt för bevaraSammanfattningsvis har vi att att
skyddafinns långsiktigt behovmångfald skogsekosystemeni attett av

tabell 7.beroende på landsdelskogsmarken9-l6%ca av
cirka år.för detta bedömer vi 40Tidshorisonten vara

ochspecifika åldersklasserArealema representerar
för biologiskvärdebedömtlövandelsklasser vi är stortavsom

iskogsmiljö se detaljerad redovisningmångfald i respektive
arealerMålsättningsklassen för dessatabell 9.appendix A samt

ienligt detaljerad redovisningeller NObör någon NSK,vara av
arealmålen får dende långsiktigatabell 10.appendix IA samt som

tillgodoräknas.finns skyddadidag
iskog delas sedanskyddadlångsiktiga behovetDet uppav

sikt.skyddas på korti böroch skogrestaureringsbehov som
långsiktiga behovetdetden delRestaureringsbehovet är avav

kräversinnevärlden ochexisterar iinteskyddad skog somsom
följer nord-Restaureringsbehovetnaturkvaliteter.återskapande enav

2 198mått kraftigt från regioni relativaoch tilltarsydlig gradient
till region 98 000skogsmarken 5produktiva3,2% den000 ha av-

ellerraden. Skogsmark bör ha11% tabell nederstaha avsatts-
långsiktigaförtidsramen detinomför restaureringsärbehandlats

40 år.caskyddad skogbehovet av
finnslångsiktiga målet idetden delsiktMålet på kort är somav

ellerde arealer hyseralltsåenligt skattningar. Dettadag, våra är som
avgörandenaturvärdenhysatid kunnakortbedöms inom aven
kortsiktigamångfalden.biologiska Dedenbevarabetydelse för att

totalt tilloch deår uppgår10 20bör ha nåttsmålen bedömer vi om -
Även får denhärtjällnäranedanskogsmarksarealen gränsen.4,9% av

tillgodoräknas.skyddadfinnsareal idagsom
för skydd krävsvadpreciseraytterligareFör närma sortsatt som

för demålsättningsklasser bör föreliggavilkahar vi bedömt som
dåsärskilt klasserna och NONSredovisarskyddade arealerna. Vi

medidag kan åstadkommasskyddsgraddessa motsvarar somen
tabellnaturvårdsavtal / frivillig avsättningbiotopskydd //reservat

10.



Bilaga 4SOU 1997:98 55

behöver dennakort sikt bedömerskogsmark vi påFrån den som
areal idagdragit denskydd NS+NO har vihöga grad ärsomav

får dåtabell 10. Vinaturvårdslagen NVL seenligtskyddad skog
skogsmarksarealenpå 3,2%målsättningenden kortsiktigabrist i aven

arealerkunna devilket skullenedan tjällnära gränsen, somsomses
under de 10-20påbör fokusera sigsäkerställandearbetet närmaste

höger.ned tilltabell längståren 10
frivilligt, inomhasigarealer näringen t.ex.De avsattuppgersom

"nettomål" påtolkningen dettabeaktas vidför måsteELP, avramen
sikt.kort

ha tharesultaten, areal l 000SammanfattningTabell sida samtnästa av
ochboreonemoralsydligt boreal,nordligt boreal,skogsmarksarealen iprocent av

och 1997.enl. SKS SNVnemoral regionerregion
målsättningsklassemabör ha någonskogLångsiktigt behovbehov:Långt avsomav-

"Kombinerade mål"
frånOrörd" undantag"Naturvårdgenerell hänsyn,överstigandevälnaturhänsyn

"Naturvårdskogsbruk eller
åråtgärder 40naturvårdande inomaktivamed behovSkötsel" dito, caavmen

skog existerarskyddalångsiktiga behovetdetdelmängdbehov:Kort att somavav-
idag

inteskyddad skoglångsiktiga behovetdetdelmängdRestaurering: somavav-
existerar idag

behovet idet kortsiktigavalt lyftabetesmark viAreal trädbevuxenBete: att ursom-
grunddenna påredovisning av

behovLångt behov Kortodlingslandskapet +gränsdragningproblem med mot
Restaurering Bete+

behöva habedömsbehovetdet kortsiktigadelmängdKort behov NO+NS: somav-
målsättningsklassema

skogsbruk.fråndvs. undantas"Naturvård Skötsel""Naturvård Orörd" eller
enligt SNVskogsmarkskyddadNaturvårdslagenstödMedSkyddat i lag 1997: av-

och SKS 1997.
i klassernaskydda skogKortsiktigt behovNO+NS: attBrist korti behov av-

iNO NS minus lagoch
innehållapå sikt bedömskortde arealer1997, dvs.skyddad skog som

avgörandebiologiska värden av
miljömålets uppfyllnad.förbetydelse

trädbevuxenskogsmarkproduktivthahaareal: areal l 000Total samt-
naturbetesmark respektive regioni

994Riksskogstaxeringen 1990-lenligt
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vilkaendast iskogsmiljöer och intevilkafå mått på iFör att ett
långsiktigaförsökt jämföra deharunderskottet viregioner störstär

vad redanoch medNS NOmålsättningsklassema ärmålen i som
dåanalys blir väldigtskogsmiljöer.skyddat i olika Denna grov man

hardettaskyddade skogen Trotsdenkunskap hurhar dålig ut.serom
biotopskyddskyddad idelat arealenvi in samtär reservat,som

demed stödskogstypertillyxadenaturvårdsavtal fyrai grovt av
1996.1996, SKSfinns SNVredovisningar som

frånlängst bortden ligger"Lövskog"skogstypenVi äratt somser
detanalys indikerardennaenligttabell ll, vilket justmålet attgrova

skogstyp.skydda dennabråttomär mest att

arealen tabellskyddademålen och den idaglångsiktigaJämförelse deTabell l av
ljällnäraskogsmark nedanolika skogstyper gränsen.fördelade på fyra7 grovt

Naturvårdmålsättningsklassemamål ha iha: långsiktigtlångt mål NO+NS,-
Naturvård OrördSkötsel och

naturvårdslagen,stöd NVLskyddat ha medidagdetskyddat i lag, ha: är avsom-
skyddat idagmåletlångsiktigaandel%: andel det ärsomav-

andellag, %skyddat imållångtskogstyp
hahaNO+NS,

17130 000"Barrskog" 786 000
4l9 000Barrsumpskog" 536 000
3l l 000Lövsk0g" 424 000

Ädellövskog" 15ll 00075 000

för deverklighetentäckning idet någonFinns6.4

målenkortsiktiga

alla Sverigesförkortsiktiga målendeibedömer bristenVi att
ochmålsättningsklassema NOha i000till 700skogstyper uppgår ca
tilldetta relationställa iintressetabell och lO. Det7NS se är attav

6 501/1997:98
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vad betraktas kända skyddsvärda enligt utfördaområdensom som
fältinventeringar.

Totalt bedömer vi 165 000 ha nyckelbiotoper blikommeratt att
registrerade i appendix D. omfattar från 12%landet Dessa detav
kortsiktiga 20%behovet skyddad skog i region i region 3av ca

43%och till i region Uppskattningsvis finns ungefär lika stor
areal registrerade "områden vissa naturvärden" imed
nyckelbiotopsinventeringen. Skyddet nyckelbiotopemasav

i varierande omgivande ocksånaturvärden kräver grad markatt
Fallstudier appendix E visar bevarandet skyddsvärdskyddas. att av

nyckelbiotoperna ökningskogsmark i anslutning till kändger en av
faktor jämförtskyddsvärd skogsareal med 5 medemotupp

nyckelbiotopsarealen. från nyckelbiotopsinventeringen kändaDen
uppräkning faktor 3-5arealen värdefull skog med medsamt en en

förskog behövs bevaraden omgivande arealen attsomav
ungefär nivå deligger således på härnaturvärdena samma som

kortsiktiga målen i region 3-5. I region 2 detberäknade stämmer
12%nyckelbiotoper behovet.då arealen blottsämre motsvarar av

nyckelbiotopsförekomstjämförelse bedömd ochEn mellan
indikerar finnskortsiktigt skogstypsvis figur 9 det bästbehov att

skog iför kortsiktiga behovet skyddatäckning det attav
"ädellövskog" och lövskog.

till SNV 1997Länsstyrelserna har i sin redovisning Natura 2000
skogsmark, delar dockungefär ha400 000 ärstoraangett varav

skyddsvärda.impediment, såsomfjällnära skog och skogliga
lika för alla länsstyrelser.urvalet har dock varitInriktningen vid inte

realistiska inomområden de bedömerVissa har angett somsom
redovisatoch haroch viss tid andranuvarande budgetramar inom en

kopplatheller direktområden. Urvalet har inte varitsamtliga kända
befintligaifrånmångfald har utgåtttill bevarandet biologisk utanav

höga naturvärden.
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:i 1:10 .g Ådelöv-LövskogBarrsunp-Barrskog
skogskog

Skogstyp

dejämfört med bristen inyckelbiotoperförekomstSkattadFigur av
Orörd ochNaturvårdmålsättningsklassernamålenkortsiktiga i

olikafällnära iskogsmark nedanpå gränsenSkötselNaturvård
drakunnaförsammanslagnaskogstyper. Skogstyperna attär grovt

11.jfr tabellarealenskyddadeifrån den

tillpreliminärfinns det ilövskogsmiljöer rapportgällerdetNär en
trakter40-talopubl. angivitm.fl.Andersson ettNaturvårdsverket

villkor påuppfyllertrakterlövskog. attvärdefull Dessamed särskilt
berördatillförhållandeitäcka2naturvärden,1 ha höga en

biologiskvissmedge3lövskogstyper samtytastor en
arealenskattningbestånden. Någonolikademellankorrespondens av

finns dock i rapporten.
länsstyrelsemasnyckelbiotopsarealen ochskattadedenVi attanser

finnsdetindikerarnaturvärdenmed högaarealer attinrapporterade
kortsiktiga målenföreslagnadenåförutsättningar genomatt av oss

naturvärden.existerandeskydd av
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landskapsskalaSkyddsbehov i6.5

finns visarhaft tillgång till det ingetdataunderlag vi hardeAv som
storlek.olikafördelar sig på områdenolika skogsmiljöernahur de av

för bristanalysden ideala modellenproblem då det i ärDet är ett stort
heltäckande data för olika livsmiljöer.nödvändighet med rumsligten

fördelar sigkvantiñera hur skyddsbehovetmycket svårtVi har attnu
tillföra såvi inte kanstorlek, vilketområden olikapå gör attav

ellerskall ha få mångahuruvidafråganmycket till storanytt manom
del denviktenunderstrykaområden.skyddade Försmå attatt avav en

antalhärlandskapsskala redovisar viarealen iskyddade ettavsätts
skäl:

mångfaldenbiologiskai denviktig komponent ärEn processer av
bevaram.fl. 1997.Esséen FörAngelstam 1996, 1997a,olika slag att

mulbetestiyck,högttillräckligtsäkerställastömingsregim,viss etten
tillförselkontinuerligbetestryck från kvistätare,lågttillräckligtett en

oftabehövspredatorerlåg inverkantillräckligtellerdöd ved avenav
åtgärdsenheter.stora

små ochmellanlog-normal fördelningföreslår1984Harris en
antal Hanoch mindreantal småområden, dvs stora.ettett stortstora

egenskapermed andrarad jämförelserpåbaserar sitt resonemang en
fördelning. T.ex.råkar haföreteelser ieller typnaturen avsammasom

ellerfloderantallitetslutligenbäckar störrebildar många små ett
ytenhet.återfinnsindividerfärredestodjurart ärstörre peren

vissförhållandepraktisktdet gör attSlutligen finns ett som
ibör hamnabedömning störreenligt vårskyddad areal

med föreliggerbörja såTillområden. ettsammanhängande att
allainnebärskogsmiljöer. Detflestade allra attrestaureringsbehov i

det andraskyddas. Förnaturvärden börhögamed befintligaområden
skogsbeståndrelativt smålandeti vissa delarfinns det grupper avav

mindre sammanbundnaeller störrenaturvärdenmed höga avmer
sådana fall kan detnaturvärden. Inågot lägreareal skog med vara

för skapaområdenaskyddalämpligt att storamerpartenatt av
tillgodoserSamtidigtskyddade skogar.sammanhängande man

restaureringföravsättning markbehovet avav
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bara denna analys avsaknaden yttäckande dataDet inte iär ärav
frustrerande. har identifierat flertal fall då sådana data skulleVi ett
kunna användas för naturvårdsnyttan skyddad skog.optimeraatt av

fungerarNyckelbiotoper exempel. små definition ochDeär ärett per
framför allt fröpåsar från vilka det omgivande landskapet skullesom

omfattningkunna återbesättas så inte längre hotade.i äratt arternaen
landskapet omlandet nyckelbiotopOm inte hur iut runtvet serman en

värdet sparad nyckelbiotop. blandså det svårt optimera Iär att av en
mellanHallands län finns goda exempel på hur samverkanannat

markägare och olika naturvårdande myndigheter kan leda till att
landskapshänsyn vid skydd flera små områden med högaäventas av
naturvärden Larsson medd..pers.

utifrån hotade ochJämförelse prioriteringar6.6 arterav
utifrån skogsanalysen

biologiska mångfalden kan bådeAnalyser hur sårbar den görasärav
omfattandeartperspektiv. Ett mått på hur denochett ettsystem-ur

varit hur andel dethistoriska omvandlingen landskapet år stor avav
skogsmiljö måsteför varje region ochtotala skyddsbehovet som

motsvarandeåstadkommas restaurering och nyskapande. Pågenom
formfaunan och floran uppskattas iomvandlingkan gradensätt avav

och skogsmiljöerolika regionerandelen alla i utrotatsarter somav av
hotklass relation till antaletförsvunna 0 imätt antalet artersom

Artdatabanken 1997.rödlistade hotklassema l-4iarter
behandlarfrån vår analysslutsatsernaEn jämförelse ettsomav

tabell iArtdatabankens artperspektiv 3systemperspektiv med
mycket godför de fyra regionerna visarArtdatabanken 1997 en

historiskaomfattande denhuröverensstämmelse i
jämförelsehur denna10 visarlandskapsomvandlingen varit. Figur ser

god p 0,03;för de fyra regionerna. Passningen ärut som synes
förklarandegrad 94%.

söder. Därmedmiljöskulden tilltar frånslutsatsVår motär att norr
mycketsydsvenska skogstypemaåterskapande debehovetär avav

angeläget.
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underlag,olikatvå heltfigurFigur Denna visar att
landskapetomvandlinggradenartperspektiv påArtdatabankens avav

systemperspektiv, båda visarsamstämmigtvår undersökningsoch att
2rätlinjigt från regionökaromfattningmiljöskuldens relativa norr

till söder region 5.
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Diskussion7 och slutsatser

längreJu markanvändningshistoria desto briststörre

Analyser och resultat visar:

naturvårdshänsynen på detaljnivå haratt ökat under 1990-avsevärt-
talet. Tyvärr kan dock denna hänsynsnivå objekt intenya
bibehållas på kort sikt 30-50 år eftersom framtidens
slutavverkningar kommer ske i skogar anlagda underatt ärsom en
period då miljömålet inte farms.

Naturvårdsverket har visat det inte någon minskande trendatt syntes-
i avverkningama gammelskogama under 1990-talets börjanav av
gammelskogar SNV 1997. Effekterna på avverkningstakten av
mycket gamla skogar skogsbrukets nyligen påbörjade ekologiskaav
landskapsplanering ELP och de därtill kopplade frivilliga
avsättningama skogsbestånd kan dock inte avspegla sig iännuav
statistik eftersom Riksskogstaxeringens mätperiods slut 1990-94
inträffade just då påbörjadesELP 1993 och framåt.

det finns brister allai regioner avseende den reella tillgångenatt på-
skogsbestånd med hög potential för bevara biologisk mångfald.att

den biologiska mångfalden södrai Sverige drabbadatt är av en-
miljöskuld ca skogsmarksarealenstörre 11% den biologiskaänav

mångfalden i Sverige ca skogsmarksarealen.3,2% Dessanorra av
slutsatser drar Artdatabanken 1997 sina analyseräven av av
databasen för de hotklassificerade arterna.

beskrivningen den skyddade egenskaper idagatt naturens ärav-
mycket otillfredsställande. Riksskogstaxeringens påbörjade analyser
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delvis råda botakommer dockfärska mätningar i motattreservatenav
detta.

bådeövervakningenden nationellautveckladet angelägetär attatt-
beståndsskala ochdetalj ochprovtagningsystematiskavseende
landskapsskalabestånds- ochfjärranalysmedtotalkartering av

huruvida miljömålet nås.

våra resultattolkaskatill denHandledning som

målenlångsiktigaberäkna demetod förvårmedvetnaVi attär attom
invändningsfri.och därmed inteantagandenradlång ärbygger på en
kunskaperpå dedock vårabyggerVi omnyaresonemang

ochde årenunderframkommitnaturvårdsbiologi senaste somsom
1997.sammanfattas i Hanssonbl.a.

dagslägetVisa påvår analysviktiga sätt attär ännu attDet ettär att
naturligtde i Sverigebevaravi villtillfredsställandeinte är om

arealerBetydligtlivskraftigai störreförekommande stammar.arterna
bevarandetsäkerställahuvudsyftehaidag måste attän avsom

mångfald.biologisk
detÄven halverarfel ochmycketväldigtskulle ha gjortviom

behovetkortsiktigadetkvarstårtill såtröskelvärdet 10%20%-iga av
finnsfortfarandedetSlutsatsen ettoförändrat.skydda skog attatt

snabbtellermed högaskogbefintligskyddabehov attav
då draMöjligen kanrobust.alltsånaturvärdenutvecklingsbara är man

tid. Eglängreunderspridasfåkundeskyddetslutsatsen utatt en
viktigtdetsåantal skogsaiterför är attdockbedömning stortär att ett

avverkas eller på ggslokaler sättytterligare annatsnabbt förhindra att
skogenfel finnsdetta såframtiden visaSkulle ärobeboeliga. att

kvar.
restaureringsbehov föromfattandemycketkvarstårDessutom ett

Ävenskogar.södra Sverigesmångfalden ibiologiskaklara denatt
iambitionhöjdsignalklartycker vi attdetta enomenger

skall ha chansmiljömålennödvändigsäkerställandearbetet är enom
nås.att
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analysockså den enda tidigarekonstateraIntressant är attatt
landademed syfte iLiljelund al. 1992 gjorts ettet. som samma

motsvarande harskyddsbehov storleksordning. På sätt mansammaav
bör itill skogsmarkenFinland kommit fram 10%i avsättasatt av

målenvästkust harVirkkala 1996. På USA:s sattreservat man
mark måletmark. På privat 20%betydligt högre på statlig är av

harmedd.. AustralienFranklin Iskogen skyddad i reservat pers.
och målet till minstrekommendationerlUCNzs sattanammatman

medd..skogstyp Lindenmayer,10% varje pers.av
undersökningar frånantal enskildaSlutligen visar ett stort

betydligtlandskapsplanerade områden 10än procentatt avmer
första hand uppnå miljömålenarealen behöver iägnas att

försynvinkel behövsbehandlar vad biologiskVårt uppdrag som ur
och isvenska skogsmiljöemabiologisk mångfald i de olikabevaraatt

och visarkortsiktiga målet det primärade olika regionerna. Det är att
bådelångsiktiga målenfinns.skyddsbehov De grovtett anger

bör beröraoch graden brådskarestaureringsbehovet somav
harsinnevärlden ochidag finnssäkerställandet den skog i somsomav

höga naturvärden.

arealensiffroroch våra påVid kommande tolkning revision avav
beaktar:skyddsbehov vill vi att man

stömingsekologiden aktuella skogsmiljöns-

egenskaperskogsmiljöemastillgången förbättrade kunskaperpå om-
olika iföroch hur mycketstömingsekologi är artersamt som nog

olika skogsmilj öer.

generell hänsyn,Broduktionmålsättningsklassemahuruvida-
Qrörd bliroch IjaturvårdEaturvård §kötselmål,Eombinerade

kommertillämpadeaccepterade ochallmänt attsamt avsettsom
omloppstid.efterlevas under en

ellerlandskapsplanering,ekologisk ELP,vilken omfattningi-
tiden.beständiggenomföras ochkommermotsvarande överatt vara
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För det första målen med uttryckligenELP bevara denär ett är attav
biologiska mångfalden inom landskap. det andraFörett uppger
företrädare för näringen avsättningar inom för ELP på 5-10%,ramen

inte arealen. Det sig självt detta kan kommasäger att attom mer, av
ha utomordentligt betydelse för arbetet med nå miljömålet.stor atten

vilken långsiktig varaktighet icke dokumenterade frivilligaav-
finnas.avsättningar kommer att

hur många brukare brukar skogen.som-

utveckling och intresse för miljöktmskaper hos markägama.av nya-

8 Tack

arbete har utförts under december till februariDetta 1996 Vårt1997.
arbete hade den korta tidinte kunnat slutföras på stod till vårtsom
förfogande den assistans, kritik och goda humör Jonasutan som

Miljövårdsberedningens kansli bistått med. deBengtsson på Utanoss
olika databasvärdarnas entusiastiska medverkan hade analyserna inte
kunnat genomföras. Eddie Skogsvårdsstyrelsen HultsfredSturesson, i
gjorde kömingama i nyckelbiotopsinventeringen. Anders Lundström,

Nilsson och synnerhet Fridman gjorde sökningama iPer i Jonas
Riksskogstaxeringens databas. Einarsson, ABB-data,Lars Husqvarna,

ÖSI.fram data den översiktliga skogsinventeringen Martintog ur
Holmer har fånga inveckladelyckats våra med ritpennan.resonemang

frågor har besvaratsVåra många Anders Amell,av
Stefannaturvårdsverket skyddad natur, Bleckert, Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens målsättningsklasser, Dahlin, vägavstånd,Bo SLU
förUrban Emanuelsson, biologisk mångfald/SLUCentrum

kulturlandskapet, Fridman, Riksskogstaxeringen,SLUJonas Jonas
Jacobsson MikaelAssiDomän, Norén, Skogsstyrelsen
nyckelbiotoper, Normark MoDo,Erik Rudqvist,Lennart
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Sohlberg,SCA, SuneSkogsstyrelsen sumpskogar, Per Simonsson
ÖSI, ofFranklin, UniversityProf.Naturvårdsverket Jerry

Lindenmeyer,Davidreservatsmâl i USA, Dr. BruceWashington
Australien,reservatsmål i Dr. HarryNationalAustralian University

Finland,Naturvårdsverket bristanalys iomHelmisaari, Finska
kollegor, främstkonstruktivt kritiskaTill vill tacka vårasist vi

medNilsson biståttochekologema Linder SvenPer ensom
granskning manuskriptet.av
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Appendix A

Motiveringar till genomgångsamt av

beräkningar långsiktiga mål ochav

kortsiktiga mål

skogsbruket i Sverige har under lång tid haft inriktning dären
virkesproduktion i första Att ändra skogsbruketssatts rummet. nu
inriktning så lika hänsyn till produktion och miljö innebäratt tas storen
omställning uppfyllande praktikeni kommer lång tid. I principatt tavars
innebär detta målsättningar:två

Skogsbrukets målsättning lika hänsyn till produktion och miljö.att ta

Samhällets beslut bevara biologiskt mångfald enligtatt
Rioöverenskommelsen.

Vårt uppdrag behandlar formellt punkt 2 givetvis kopplatintimtärsom
till och målsättningen punkt bliri 1 verklighet. Arbetet kan därför,närom
för bli hanterligt, brytas i dels kortsiktiga mål har medatt mer ner som
bevarande befintliga naturvärden och dels långsiktigai målgöra,attav

har med återskapande tillräcklig mängd olika slagssom av en av
naturvärden för naturligt förekommande skall kunna överleva iatt arter
livskraftiga lång sikt.på Perioden då de kortsiktiga målet bör hastammar
uppfyllts kort, maximalt 10-20 år.är

På grund lång tids markanvändningshistoria finns miljöskuldav en en
eller restaureringsbehov omfattning beräknas skillnaden mellanvars som
det långsiktiga målet till 20% den areal skulle hasättessom av som
funnits i opåverkat naturlandskap eller äldre kulturlandskap från föreett
år 1800 se figur 4 och huvudtexten7 i och det finns kvar attsom
bevara.
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bseiras påmålen hektaroch kortsiktiga ilångsiktigaBeräkningarna av
trädskikt och denochbeståndsnivå ståndortpåtillståndsbeslcrivning

Rasultatenskogsmiljöer.ägoslag ochtill andrahistoriska omföringen
förebestämt tabel 8huvudtexten,kapitel 6 ifinns samlade i närmare

upplelat påoch tabell 10efter korrigeringtabellkorrigering, 9
åldesklasserskogsmiljöer,och NS. Demålsättningsklassema K, NO

hellerPG larskogsbruknormaltinomtillståndoch rymmassom anses
mål.långsiktigtkortsiktigt ellerskyddsbehovetmed iräknats

varförnoggranhe,siffrorstill tvåavrundaderegelVärdena är som
blir exakta.alltidintesummeringar

störningefterSuccessionsstadier1

för skogensmållångsiktigaGrundläggande1.1

åldersfördelning
denståndortskarteringerenligtsuccessionsskogenboreala ärDen

skogsarealen i42%ochSverige utgördominerande itypen av
ståndortskarteringenenligtdenregion 4och2 I utgörregionerna

förändringareftersomöverskattning storadetta kan34% vara enmen
Bradshaw ms.skett Björseutseende harskogarnai

skogsbiänderstördes gångsuccessionsskogenborealaDen aven
olikaskapadebrinnaråkadelandskaphur typerberoende på ettsom

hade dennalandskap. Skogamaolikai trotsåldersfördelningarav
generationereller fleratroligenbrandeftersuccession aven

Östlundbestånd seolikåldrigatillupphovoftaöverståndare gersom
betraktarnaturvårdskogsskötsel förtryckning. Imfl. under termer av

deskillnadbeståndet tilldetaljer iöverståndare motvi dessa som
bestårbeståndetandelmycketdärflerskiktade tallskogama stor aven

brandstömingar.flertal tidigarefrånträd ettav
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Spridningen mellan olika landskap dock Eftersom vårastor.var
beräkningar berör dock det meningsfulltregioner vi ärstora attmenar

medelvärden för de olika landskapsavsnitt ingår iatt ange som en
region.

Utgångspunkten tänker landskapet uppdelat på antalviär ettatt oss
bestånd och efter brand åldern beståndet tillsmåytor så isätts

Observera dock detta sammanhang hänsyn till detvi i inteatt tar att
tall från det beståndet devanligen fanns överståndare tidigaretex.av -

alltid fanns bestånd.betraktas slags detaljhänsyn i allasomsom en
alla bestånd skulle brinna vid ålder 100 år så skulleOm en av man

rektangulär åldersfördelning figur A1. däremot sannolikhetenOmen
för brand för alla bestånd skulle konstantlika så proportionstorvar en

får exponentialfördelningbestånden brinna och vi skulle negativav en
forfigur skogsbestånd har sannolikhetA1. Om äldre större atten

åldersfördelningen bli lite mellantingbrinna så skulleän ettavyngre
Weibullfördelning figur Almellan första dvs.de två typerna, en

Johnson 1992.
gamla bestånden kan bli. Enligtviktig information hurEn är även

ÖSI finns och successionsskogar uppnåttdet i regionerna 3 4 som
principiellaålder europeiska naturlandskap med270+. I sammaen av

tillfinns regelmässigt bestånd med medelåldrarstömingsregimer upp
högremaximiålder kan betydligt300 år. Trädens givetvis vara

olikåldriga. figurvanligen börjat bli A2eftersom så gamla skogar I
grupperade defigur iåldersfördelningar i A1visas som mensamma

använda.fem olika åldersintervall vi valt attsom
saknas.bestånd äldre 160 årWeibullfördelningen innebär änatt
svenskaverkligheten eftersom demedinteDetta stämmer

ÖSI klassenregelmässigt innehåller skog isuccessionsskogama enligt
Efter årsbrand 300 år. 100270+. efter pågår iSuccessionen änmer

al.grundytan Zaclciissonålder har beståndet stabil nivå pådock eten
fördelning de olika åldersklassemaNaturlandskapets på1996. anges

och enligtbinomialfördelningenbåde enligt den negativadärför
exponentialfördelningen ochmedelvärdet den negativaav

tillinnehåller skogsbestånd 300Weibullfördelningen vilka bägge upp
år.
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i %Wieb/NegU
WeibullA %

%Negbinom...o
RektangulärI %

i

Åldersfördelningar frånsuccessionsförloppvid olikaA1.Figur
1992Johnson

50.
I Rektangulår
I N bm40° w Weibullo

Welh/Negbln-
30-m

E
0 20"
E
10
"- 10-

o:
30-69 70-1090-29 110-149 150+

Åldersgrupp
naturligtåldersklasserpå fem olikafördelning iFörmodadA2.Figur

olika modeller.enligtsuccessionsskogardynamiska boreala
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väljer arbeta medelvärdet för Weibull och negativVi att
multiplikationbinomialfördelning understrukna. Genom med

tröskelvärdet fås de långsiktiga målen inte bör understigas för0,2 som
siffror avrundade till heltal.de olika klasserna. Alla är

Boreala successionsskogar:
Åldersklass förindustriell andel % Långsiktigt mål %Bedömd

MedelMedel Negativ binNegativ bin

Qä 60-29 28
QQ 530-69 26

4 g18 ä70-109
22 2110-149 11

3 2§150+ 17

20 20100100summa

Trädslagssammansättning
björk naturlig komponent ilövträd asp ochinslagEtt är enav

barrbestånd idels inslag ifinnssuccessionskogama. Lövet ett ensom
landskapet. ochlövrika bestånd i 20procentandel, och delsviss som

appendix B.klassgränser50% lövandel satts som

Boreala successionsskogar:

LövandelBedömdförindustriellregion region 42+3
20-50% 50%andel % 020%

108 10280-29 0-29
128 123230-69 30-69

s s72370-109 70-99
g gg110.149 100-129 9
g gg8150+ 130+

wLw w100Summa ++
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förLångsiktiga mål formuleras nivån de två20% .1ögstaseparat av
lövbrännaåldersklassema understrukna och definierat 70-av sorn

fetoch och löv stil.109 år 20-50% 50%

fördelning på1.2 Korrigeringar samt

målsättningsklasser

dennaRiksskogstaxeringen RT återgerbedömningVår är att
har delatskogsmiljö på bra Vihuvudsakligen boreala sätt.ett upp

gammelskog 110år i region 3två 2successionstadiema i +grupper:
åldersklassen år i4+5 och lövbrännor 70-109och år region100 i

och med lövandelenrespektive i regionerna 4+570-99regionerna 2+3
20%.

detgammal skog medan i region 3råder brist påregion 2 ingenI
måletjämfört med det långsiktigahafinns underskott 25 000ett om

för detåterskapande lövbrännor nåha. Behovet161 000 attavavom
ha 32 000 regionha region 152långsiktiga målet 120 000 resp

hatill ungefär 10 000och uppgårgäller de äldre lövskogama resp.
lövandelar finns redan.högaha med53000 ha; 99 000

innebär överskattningmetodbedöming vårvårI region 4 är att en
successionsskogamasuccessionskogar. Avarealen borealaav

borealacirka 6/7enligt våra skattningarnemoralaboreala och är
1/7 nemorala 749000 ha. Motha ochsuccessionsskogar 4641000

de seklet Bjundersnabba förgraningenbakgrund den örsesenasteav
fördela markenvi behöverbedömningBradshaw ms vårär att om

nemoralaochsuccessionsskogar 50%borealatill 50%
borealasiffrorna i arealendärför neddrarsuccessionsskogar. Vi

nemorala successionsskogendenökar målet isuccessionsskogen men
gammelskogrestauringsbehovetbortmed faktor 3,0. Detta tar aven

och lövbränna i region
andra ägoslagoch omföring tillandra källormedKorrigering pga.

fel plats region +3.fel skog på i 2exempel påbehövs inte. Contorta är
framtidaåldersklasser och möjligenfinns dock bara i ärDen ettyngre

problem.
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efterstömingsuccessionsstadier efter"borealaGruppering av
fördelning:procentuellanedanståendeenligtmålsättningsklasser görs

region 43region 2
00PG

4010K
3010NS
3080NO

bibehålla bondeskogamastillsyftarregion 4andelen iKDen attstora
trakthyggesbruket ochmodernadetdragitsharareal. Dessa över av

trädkontinuitet.oftast långhar

sumpskogBoreal2

mållångsiktigaGrundläggande2.1

högdelytorallapraktisktgranskog harinterndynamisk tagetI enrenten
naturlandskapetsråder iåldersfördelningNedanståendemedelålder.

1995.Hömberghögörtskogaroch fuktigasumpskogar
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Boreala sumpskogar:

Åldersklass förindustriellBedömd andel % Långsiktigt mål %

0-29 1 0
30-69 1 O
70-109 1 0
110-149 7 2
150+ 90 18

100 20summa

Långsiktiga formulerasmål för de högstatvå åldersklassema
understrulma.

2.2 fördelning påKorrigeringar samt

målsättningsklasser

bedömningVår grundata från bra iRT region 2+3 ochär äratt att
restaureringsbehovet 000 ha i region 2 och123 187 000 ha iom

fall harregion 3 nödvändigt. många sannolikt de äldreIär
successionsskogarna hög granandel och hyser del de arteren en av

finns gransumpskogar. Eftersom sådana skogari finns kvar isom
relativt utsträckning borealamedan de sumpskogarna påverkatsstor
proportionsvis så kan kraven på bevarande granegenskapermer av
drabba gammelskogen den boreala succesionskogen.i

södra kan dockI Sveriges region 4 ha planterats påörtyper gran
mark ursprungligen hade lövskog. Trots omföring skettvissattsom

den ursprungliga skogsmarken till andra ägoslag, dvs. arealenav
skulle ha räknats vår bedömning det långsiktiga målet börär attupp,
halveras från ha till210 000 105 000 ha. sänkerDetta
restaureringsbehovet från ha till164 000 ha.57 000
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bedömning allI region vår granskog på denna5 är nästanatt
ståndort feli historiskt perspektiv trädslag vilket minskar detärett
långsiktiga målet med från ha till ha.90% 19 000 2 000
Restaureringsbehovet utgår därmed helt. dessai region 5 Det är a
arealer "flyttas" bli till framtida ädellövskog.ska ochsom

efterGruppering "boreal sumpskog målsättningsklasser görsav
enligt nedanstående procentuella fördelning:

region 4
PG 0
K 0
NS 0
NO 100

3 Brandpräglade tallskogar.

mållångsiktiga3.1 Grundläggande

relativt lågmarker ofta, mednaturtillståndet brinnerI torra men
leder tillAngelstam Jasinski ms.intensitet Sannikov 1996, Detta

Medelvärden kanflera åldersklasser.alla bestånd innehålleratt
gamla eller mycketgivetvis grund förekomstenberäknas på avmen av

ha låg medelålder.bestånd kommer få beståndgamla tallar i alla att en
brandpräglade skogar naturlandskapFöljande siffror kommer från i

opubl..Angelstam Jasinski,Rysslandvästra
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Brandpräglade tallskogar:

Åldersklass mål %Bedömd förindustriell andel % Långsiktigt

10 20-29
10 230-69

21070-109
2110-149 10

60 g150+

20100Summa

åldersklassenför den högstamål formulerasLångsiktiga
med eventuell restaureringräknarunderstruken. Vi att av yngre

modifierat skogsbruk.forskogar inomgörs ettramen

påfördelning3.2 Korrigeringar samt

målsättningsklasser
helabedömer god itillförlitllighet vifrån och derasGrundata RT som

Omföring tillbehövsmed andra källor ej.korrigeringSverige. Någon
delSannolikt kan vissskett.ägoslag harandra aven

tabellen nedan tillgodosesha se000restaureringsbehovet 206 avom
befintligabehandlas sådessaimpedimentolika atttyper omav

finns iskattning detharnaturvärden bevaras. Vi gjort av somgroven
1997.nedan; data från SKSseimpedimenten

bergimpcdimentrestaureringsbehov trädklätt

ha00099 000 ha 97region 2
haha 133 00082 000region 3
haha 000000 252region 4 25
haha 36 0001 000region 5
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långsiktiga målet med 3 ochsänker det 25% i regionDetta vigör att
produktiv mark tillrestaureringsbehovet påminskar i sin4. Detta tur

4.ha 3 och 000 ha regionha region 2, 52 000 region 1464 000
jordlagerskillnad tallskogar pådock kvalitativDet tunnaär en

jordar.och sådana sorteradeberg- och hällmarkstallskogar på De
och jätteträd tall, imäktiga, högaproducerar agrova avsenare

ovanliga där.Jättetallar idag Detsödra Sverige. ärär extremt
värdefulla virke.exploaterats hårt på sittdessutom biotop somen

tallskog där enskildagles, lågvuxenHällmarkstallskogama genererar
mycket gamla. Impedimentmarker ibli ochträd naturligtvis kan grova

orörda det sydsvenskabestånd ofta ianslutning till sådana är även
ökakunskapen impedimentenframtiden kommerlandskapet. I attom

på dessa.då inledde mätningarRT 1996
rödlistadeanalyserade nyligen de1997Cederberg mil artcmas
hällmarkstallskog,impedimentberoendeförekomst ochi av

sandmarkstallskog, tallmyr,ekkrattskog,kalkhällmarker, granmyr
den rödlistadedefinitioner.artdatabankens Bara 2%enligt av

harimpedimenten. 5%hemvist i Förskogartema har sin arternaav
rödlistadede 1662betydelse. 93%impedimenten viss ca. av

produktiva skogar.beroendeskogsarterna är merav

målsätmingsklasserefter"brandpräglade tallskogar"Gruppering av
fördelning:procentuellanedanståendeenligtgörs

5region
0PG

50K
25NS
25NO
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succession4 Nemoral

målGrundläggande långsiktiga4.1

fornulerakomplex och det svårtskogsmiljöDenna ärär att
bedömningvetenskaplig grund. Vårlångsiktiga mål på är

åldersgrupper varit jämn.atttördelningen på

Nemorala successionsskogar

Åldersklass mål %förindustriell andel % LångsiktigtBedömd

4200-29
42030-69
42070-109
420110-149
420150+

20100Summa

Trädslagssammansättning
debjörk naturliga komponenter iochlövträd ek,inslagEtt äraspav

inslagfinns dels isuccessionskogama. Lövetnemorala ettsom
lövrika bestånd ioch delsprocentandel,barrbestånd i viss somen

appendixklassgränserlövandel harochlandskapet. 20 50% satts som
olikafördelas ilångsiktiga måletenligt detB. Lövandelama ovan

enligt nedan.ochregionerna 4 5
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Nemoral successionsskogar i region 4:

Åldersklass Långt mål Lövandel
enligt 0-20% 20-50% 50%ovan

0-29 4 0 1 3
30-69 4 0 1 3
70-99 4 0 l 3
100- l 29 4 0 l å
130+ 4 0 l 3

Summa 20 5 15 20+

Nemorala successionskogar i region

Åldersklass Långt mål Lövandel
enligt 0-20% 20-50% 50%ovan

0-29 4 0 0 4
30-69 4 0 0 4
70-99 4 0 0 4
100-129 4 0 Q 4
130+ 4 O Q 4

Summa 20 20

Långsiktiga formulerasmål för alla skogar äldre 100 årän
understruket eftersom behovet återskapande Björseär stortav
Bradskaw ms.

8 SOUIGW:98
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påfördelning4.2 Korrigeringar samt

målsättningsklasser

underskattningbedömer viarealuppgifter RTDe som en avgersom
omvandling fråneftersom historiskmåletdet långsiktiga storen

lång tid.skett södra Sverige underskogar har ilövrika till lövfattiga
Överflyttningen till detfrån boreal successionha123 000av

restaureringsbehovetökaravsnitt 1.2region 4 selångsiktiga målet i
haöverskottsareal 18 000minus denfrån ha till 00052 000 175 om

lövbrännor, dvs. 000tillgängliga boreala 157frånkan flyttas översom
målet höjsdet kortsiktigafår ingå iboreala lövbrännomaha. De som

till 000 ha.26
sikt föranledaborde på långrestaureringsbehovDetta stora en

medgranskogaräldreberedskap för storersättaatt rena som
istormfällningarförsannolikhet kommer ävenutsättas storaatt

godperspektivkortareframtid iRestauringsarbetetsframtiden. ärett
tydligtfinns.medelålders lövskog Manarealereftersom stora enser

vid dettillkommitåldersklassen 30-70 årpuckel lövrik skog i somav
kulturlandskapets igenväxning.äldre

dennaicke-natur påomföring tillVidare har typstor aven
omförts tillhar 49%region 5hela Sverige. I annatståndort har skett i

utanfördvs.planterad i region 5skog. Dessutom utgörän gran
delen totalt 500nemoral 135den striktutbredningsområde igranens

ÖSI medochdefinierad under 59 årochkarterad areal enligtha som
helauppräkning till10/10. En9/10 ochgranandelama

ha.83% 163 000delinventeradskogsmarksarealen är ger

målsättningsklassxerefter"nemoral succesion görsGruppering av
fördelning:procentuellanedanståendeenligt

region 5
0PG

30K
40NS
30NO
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höga andelenDen NS motiveras med behovet granborttagning,att av
frihuggning gamla ädellövträd och skapande död ved är stort.av av

Nemoral sumpskog5

långsiktiga målGrundläggande5.1

klibbalkärr ochklibbalsskogar kan kan urskiljas:Av tre typer
finnsklibbalslund översilningsmark och strandskog.på Dessutom

björksumpskogar och blandlövsumpskogar. Denarealerstora
stömingsekologiskt klassas bådenemorala sumpskogen kan som

intemdynamisk skogsmiljö.successionskog och Vissasom en
Ädellövskogar harigenväxningssuccessioner har lång trädkontinuitet.

igenväxningsmarker efterplockats det återstår ibort och är stortsom
lång kontinuitetupphörd hävd. mindre del bestånd medEn utgörs av

nedanståendebedömnningar iskogbevuxen mark. Vårasom anges
tabell.

Nemoral sumpskog:

Åldersklass Långsiktigt mål %förindustriell andel %Bedömd

40-29 20
430-69 20
g70-99 20
g100-129 20
g20130+

2O100Summa
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målbedömerålder och därmed vivid lågavverkasAlskogar kan att
understruket.åldersklassemaäldstaformuleras för debör tre

påfördelning5.2 Korrigeringar samt

målsättningsklasser
medoch korrigeringfrån bragrundata RTbedömning ärVår är att

behövs.källorandra inte
har skett.markslag skogandraomföring tillomfattande änEn

underägoslagskogsmark till andraomföringsgradenpåBaserat av
huvudtextentabelloch se 6 i5 ärregionerna 4havet i100 över enm

omföring har skett. Detrespektive 60%40försiktig skattning att
ökaroch vilket4 5därför i regionernafördubblasbehovetlångsiktiga

tilloch region 54 000 iha i region 4från 16 000restaureringsbehovet
region 5och 10 000 i4000 ha i region45

godainnebäråldersklasserarealer ifinnsDet stora somyngre
medansiktmedellångpååterskapandetillmöjligheter

mycketsiktpå långrestaureringsbehovet är stort.
urvaletvidmycket viktigdessa skogarKontinuitetsaspekten på är

med våra data.belysamöjligainteskyddsobjekt tyvärr attmenav

målsättningsklassereftersumpskog" görs"nemoralGruppering av
fördelning:procentuellanedanståendeenligt

region 5
0PG

30K
30NS
40NO

hållaochhydrologinåterskapabestå ihär tänkas attSkötseln kan att
borta.granen
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6 Ekskog

6.1 Grundläggande långsiktiga mål

Ekskogen kan stömingsekologiskt klassas både successionskogsom
och intemdynamisk skogsmiljö. Under de 1000 årensenastesom en
har kulturinflytandet ekskogens dynamik i mycketstyrt stor
utsträckning. Under de första åtta århundradena fanns variation istor
den lokala intensiteten i brukandet ingen trend tiden. Vårövermen
bedömning detta gamla kulturlandskap tillgodosåg alla iär att
nuvarande klimat skogslevande och hagmarkslevande medarter
tillräckliga mängder deras olika livsmiljöer så livslaaftigaattav

kunde upprätthållas se Gärdenfors Baranowski 1992.stammar
Under 1800-talet jordbruket arealer i anspråk och undertog stora
1900-talet skogsbruket arealer i anspråk.tog stora

Våra bedömningar fördelningen på åldersklasser grundar sig påav
tillståndet före de mycket omvälvande sista 200 åren. Naturvärdena
uttrycks dock brainte på i åldersklasser eftersomsättett
trädkontinuitet och gammelträd finnsinte med.

Ekskog:

Åldersklass Bedömd förindustriell andel % Långsiktigt mål %

0-29 15 3
30-69 15 3
70-99 15 3
100-129 15 3
130+ 40 §

100 20summa
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utvecklingstid medBrukade ekbestånd har lång och vi räknar att man
skall klara naturvärden de fyraför ekskötseln iinom yngreramen

formuleras för högsta åldertklassenåldersklassema. Mål den
understruken.

påfördelning6.2 Korrigeringar samt

målsättningsklasser
ÖSI skiljer betydligt:enligt och sigTotal ekskogsareal RT

ÖSIha enligtha enligt 49 000000 RTregion 4 36
ÖSIha enligt41 000ha enligt RTregion 24 0005

långsiktigaemellan.ligger mitt Detbedömning sanningenVår är att
4 och 1,36 i regiondärför med 1,18 i regionbehovet ökas

markslag skog har skett.till andraomfattande omföringEn än
underskogsmark till andra ägoslagomföringsgradenpåBaserat av

tabell 6 i huvudtextenoch seregionerna 4 5havet i är100 över enrn
skett. dubbleraromföring har Viskattning 40 60%försiktig att -
bedömningVidare vårmålet.därmed det långsiktiga är att en

ekfattigaskett till andraharomföring ekskogaromfattande av
1/3omföring till återstår. Detdennauppskattarskogsmiljöer. Vi att

med faktor i regionernaytterligare 3ökar därmedlångsiktiga behovet
ha ochfrån 000 i region 4 1restaureringsbehovet 1och vilket ökar4 5

och4till ha i regionregion 12 000000 i 5
ha i region12 000

alltsåoch ekskogen tillhörflesthyserden trädartEken arterär som
ekskogen i Europaskogsmiljöer. Dessutomartrikavåra ärmesten av

därmed harSverigebedömertillbakaträngd. Vihårt även ettatt
knutnasäkerställa naturvärdenför deinternationellt äratt somansvar

dettaönskvärda åldersklasser låg. Trotsekskogen. Tillgången påtill är
skogsmiljöskydda dennaviktigtvi det så ävenattär attattanser

ianledning missatsålderklasser, eller någonarealer som avav yngre
kort sikt.för naturvårdsändamål på Dettaselektion börvår avsättas
det enligt irestaureringsbehovet RTfylla delkan attgenomen av
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åldersklassen finns100-130 år minst 6400 ha ekskog i region 4 och
minst 3700 ha i region vilket låtervi ingå i det kortsiktiga målet.

Kontinuitetsaspekten mycket viktigär inte möjligatyvärr attmen
belysa med våra data.

Gruppering "ekskog" efter målsättningsklasser enligtgörsav
nedanstående procentuella fördelning:

region 5
PG 0
K 30
NS 40
NO 30

Bokskog7

Grundläggande långsiktiga mål7.1

I interndynamisk bokskog har praktiskt alla delytor högrenten en
medelålder. Vår bedömning nedanstående åldersfördelningär att
rådde i naturlandskapets bokskogar.
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Bokskog:

Åldersklass %förindustriell andel % Långsiktigt målBedömd

10-29 5
l530-69
1570-99
129 5100- l

1680130+

20100summa

Målår.bokskogsskötsel 130omloppstid iNormal är emotupp
understruken.högsta åldersklassenbara för denformuleras därmed

påfördelning7.2 Korrigeringar samt

målsättningsklasser
ÖSI olika:ochenligtTotalarealen bokskog RT är

ÖSIha enligt6 000enligtha RTregion 4 5 000
ÖSIenligt000 ha68ha enligt RT000region 5 50

långsiktigaemellan.ligger mitt DetsanningenbedömningVår är att
och 1,18 i regionregion 4därför med 1,08 imålet ökas

försiktig skattningskett.har Enandra markslagOmföring till även
för ochregionerna 4 5genomsnittetomföring dvs.30 50%är ca ca-

meduppräkning 1,66.innebärvilkettabell huvudtexten6 ense
bokskogaromföringomfattandebedömningVidare vårär att aven

dennauppskattarbokfattiga skogsmiljöer. Viandraskett tillhar
Detoch i region1/3 återstår i region 4omföring till att
frånfaktor 2ytterligare med 3målet ökar därmedlångsiktiga resp.
ha iha till 4 400och 8 000 i region 5ursprungliga ha i region 4800

restaureringsbehovet kanökadeha region Detoch 000 iregion 4 31
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på kort sikt åtgärdas det enligt i åldersklassenRT 100-även attgenom
år finns ha bokskog130 minst 750 i region 4 och minst ha8400 i

vilket låter deregion vi ingå i kortsiktiga målen.
Kontinuitetsaspekten mycket viktig möjliginteär tyvärr attmen

belysa med data.våra

"bokskog" efter målsättningsklasserGruppering enligtgörsav
fördelning:nedanstående procentuella

region 5

PG O
K 0
NS 20
NO 80

Ask/almskog8

långsiktiga målGrundläggande8.1

bådestömingsekologiskt klassasAsk/almskogen kan som
Askintemdynamisk skogsmiljö. ochsuccessionskog och som en

sekundärträd varför vår bedömningframför allt liksomalm är granen
intemdynamik vanligareask/almskogen skullei änär att vara

Under de årenkulturpåverkan. 1000successionsdynamik senasteutan
mycketask/almkogens dynamikhar dock kulturinflytandet i storstyrt

fannsutsträckning. Under de första åtta århundradena variation istor
figurlokala brukandet ingen trend tiden 7den intensiteten i övermen

detta gamla kulturlandskapi huvudtexten. bedömningVår är att
tillgodosåg skogslevande med tillräckligaalla nuvarande klimati arter
mängder livsmiljöer livskraftiga kimdederas olika så att stammarav
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upprätthållas. 1800-talet jordbruket arealer anspråkUnder itog stora
skogsbruket arealeroch under 1900-talet i anspråk.tog stora

grundar på tillståndet före de mycketVåra bedömningar sig
Naturvärdena uttrycks bra iomvälvande sista 200 åren. inte på sättett

eftersom trädkontinuitet och gammelträd finns med.åldersklasser inte
fördelningen mellan på olika åldrar ligger mittVår bedömning är att

emellan bok och ek.

Ask/almskog:

Åldersklass andel Långsiktigt %Bedömd förindustriell % mål

2100-29
30-69 10 2

270-99 10
g100-129 10

1260130+

20100Summa

understrulma.åldersklassernaformuleras för de två högstaMål

påfördelning8.2 Korrigeringar samt

målsättningsklasser
ÖSI olika:ochask/almskog enligtTotalarealen RT är

ÖSIha000 ienligt 7ha RTregion 4 14 000
ÖSI000 ha ienligt 6ha RTregion 18 0005

emellan. Långsiktigtligger mittVår bedömning sanningenär att
ochmed faktorn regiondärför inledningsvis 0,77 i 4behov minskas

i region0,69
försiktig skattningandra markslag har skett.Omföring till Enäven

tabell huvudtexten, vilket innebäromföring se 640 60%är ca ca-
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ökarrestaureringBehovetmålet.det långsiktigafördubblarviatt av
till 300region 5 2och l 600 iha i region 4från 100med detta lsteg

och 200 i regionha region 4 3i
möjligheterinnebär vissafinnsåldersklasserarealViss i somyngre

medellång sikt.återskapande påtill
möjligintemycket viktigKontinuitetsaspekten tyvärr attär men

data.belysa med våra

enligtmålsättningsklasserefterask/almskog görsGruppering av
fördelning:procentuellanedanstående

region 5
0PG

20K
40NS
40NO

lövängamaskötsel de igenvuxnaförMiljöer lämpade är av
skyddas klassen NO.skall iask/almask/almtyp. Högskog av

Gråalskog9

mållångsiktigaGrundläggande9.1

översilas. Kanoch/ellermarkpå översvämmasGrâalen växer som
kväveñxerande.eftersom denmarkbeskogad ärtidigarekolonisera

kort.enskilt trädlivslängd ärbiologiskaGråalens som
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Gråalskog:

Åldersklass Bedömd förindustriell andel % Långsiktigt mål %

0-29 20 4
30-69 20 4
70-109 30 §
l 10-149 30 g
150+ 0 0

Summa 100 20

Mål formuleras för de högstatvå åldersklassema understrukna.näst

9.2 fördelningKorrigeringar påsamt

målsättningsklasser
Grundata från och deras tilltörlitllighet fångarRT måhända inte detin
vi ville beskriva då den redovisade arealen enligt oroväckandeRT är
låg.

bedömerVi omföring till andra ägoslag har skett i mycketatt en
omfattning eftersom dessa marker ligger delari landskapetstor av
brukats utsträckning.i storsom

Viss areal åldersklasser innebäri vissa möjligheter tillyngre som
återskapande medellångpå sikt.

Kontinuitetsaspekt viktig möjligainte belysa medtyvärr attmen
data.våra

"gråalskog efter målsättningsklasserGruppering enligtgörsav
nedanstående procentuella fördelning:

region 4
PG 0
K 50
NS 25
NO 25
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möjlighetenbör inskjutas de ligger på50% KHär attatt avsersom
skörda gråalskogar.i vissagran

Topograñskt betingad skog10

målGrundläggande långsiktiga10.1

landskapets och regionenskan beroende påskogsmiljöerDessa
successionsskogar ochsumpskogar,blandningkaraktär avvara en

därförmålfonnuleringentallskogar ochbrandpräglade utgör ett
mellanting de tre.av

relativt litenskogsmiljö dockarealen dennatotalaDen utgör enav
skogsmark.2% andel allav

betingad skog:Topograñskt

Åldersklass mål %andel % LångsiktigtförindustriellBedömd

2100-29
230-69 10
42070- 109
510- 149 20l
§40150+

20100summa

understrulcna.åldersklassemaformuleras För de två äldstaMål
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påfördelning1 0.2 Korrigeringar samt

målsättningsklasser
ÖSI hartillförlitlighet god. ingendessfrån ochGrundata RT är

information.
totalt 000 harestaureringsbehovet 20delSannolikt kan en av

olikatillgodosestoposkogarnäringsfattiga typertyper avavav
naturvärden bevarasbefintligabehandlas sådessaimpediment attom

detsänker därförovan. Vibrandpräglade tallskogarse avsnittet om
och Dettai region 3målet med 10% görlångsiktiga att

3regionsjunker till 10 000produktiv markpårestaureringsbehovet
region 4.4 000resp.

enligtmålsättningsklassereftertoposkogar" görsGruppering av
fördelning:procentuellanedanstående

5region
0PG

25K
0NS

75NO



SOU 1997:98 Bilaga 4 A-27

1 1 Kalkbarrskog

Grundläggande långsiktiga mål11.1

Våra kunskaper dessa skogsmiljöers areal så bristfällig deär attom
långsiktiga målet får grunda de arealer upptäcktssig på som av
nyckelbiotopsinventeringen, NBI.

fördelning på1 1.2 Korrigeringar samt

målsättningsklasser
ÖSI. bedömdaInga data finns från eller långsiktiga målenRT De är

till stöd det idagtotalt ha. skattning med20 000 En NBI attav ger
finns ha kalkbarrskog med nyckelbiotopskvaliteter.3 500 Vica.
bedömer till den allmänna för rödlistademed hänsyn situationenatt

denna areal kort sikt.det lämpligt skydda hela på Typenärarter att att
dåligt känd. skattning mycketVårär är grov.

målsättningsklasser enligt"kalkbarrskog" efterGruppering görsav
nedanstående procentuella fördelning:

region 5
PG 0
K 25
NS 25
NO 50

frisiffror NS ickekan inflikas varför så höga 25% K 25%Här är+
bevarautveckling. det bestånd viktigtDels i vissaär att
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trädkontinuiteten, dels det i andra bestånd dessutom viktigtär att
bevara betad barrskog, på Gotland.ten ex

sandbarrskog12

långsiktiga målGrundläggande12.1

areal bristfällig dedessa skogsmiljöers såVåra kunskaper är att attom
arealer upptäcktsfår grunda på de NBI.långsiktiga målet sig som av

påfördelning12. 2 Korrigeringar samt

målsättningsklasser

långsiktiga målen påkällorna.från de skogliga Dedata finnsInga
detmed stödbedömda. skattning NBItotalt ha En2 000 attär av ger

nyckelbiotopskvaliteter. Visandbarrskog medfinns haidag 450ca.
för rödlistadeallmänna situationenmed hänsyn till denbedömer att

sikt.hela denna areal på kort Typenlämpligt skyddadet är attarter att
Gotska Sandön intemycketkänd. skattningdåligt Vår ärärär grov.

inkluderad i detta resonemang.

enligtmålsättningsklassereftersandbarrskogGruppering görsav
fördelning:nedanstående procentuella

region 5
0PG

25K
50NS
25NO
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betesmarkTrädbevuxen13

långsiktiga målGrundläggande13.1

tidigt ochskogsmark till jordbruksmark börjadeOmföringen av
gamlamellan skog medlångsam, gradvis övergånginnebar grovaen

finnsfigur huvudtexten.gräsbärande mark i Härträd och 7
till naturskogen ochför knutnaförutsättningar både ärarter som

försorg.människansfått ökatgräsmarksarter utrymme genomsom
gräsmarker underbevarades glest trädbevuxnaoch beteGenom slåtter

Övergången förebetade, vanligenhagmark, det villlång tid. till säga
för marklevandeförändringarinnebar vissadetta lövängar,
eller mindre intaktfortfarandeträdskiktetorganismer medan var mer

idag räknas tillden inteviktig skogsmiljöoch därmed även omen
skogsmarken.

åldersfördelning och andradataskogsmiljö saknasdennaFör om
utifrån hur andelDärför vi bedömningarskogliga data. storgör som

under långsödra högmarker i SverigeAndelen dessaåterstår. varav
och sedan börjanSkåne1800-talets börjantid och har sedan av

mellankraftigt och idag 1minskatSverige1900-talet övriga utgör
allbedömning1983. VårLarssonoch vad det gång5% atten var.av

bör bevaras.betesmarkkvarvarande trädbevuxen

påfördelning3.21 Korrigeringar samt

målsättningsklasser
behovtillförlitlighet bra Stortfrån och derasGrundata RT ut. avser

betesmark börträdbevuxenall kvarvarandebedömerbevarande. Vi att
sällanskogsmiljönkomplicerasMålsättningenbevaras. attav

skogligadå berörsskogsmark och intebetraktas avsom
jordbruketsbevarandemetoder t.ex.Andrabevarandeinstrument.

räknassäkerställa skogsmiljöer intemiljöstöd kan somsom

9 SOU1997:98
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ha behöver räknas medskogsmark. Vi bedömer 10% 20 000att som
mål kort sikt vår sammanställning. Målsättningsklassen börpå iett

NS.vara
mycket viktig möjligaKontinuitetsaspekten intetyvärrär attmen

belysa med data.våra

Busksnår14

långsiktiga målGrundläggande14.1

hagmarken såden trädbevuxnaLiknar på många störssätt men
utvecklarbefintliga trädartema intefrekvent deoch/ellerintensivt att

artrikt. Vår bedömningofta mycketträdfonn. Buskskiktet är attär
busksnår bör bevaras.samtlig areal

påfördelning21 Korrigeringar samt

målsättningsklasser

skogsmarkfungerat påharbedömer selektionen RTVi sämreatt men
viktig bevarabetesmark. Biotopenandra ägoslag,på är attt ex

harklenvedsproduktion,rikligpollenkällor,nektar- ochviktiga men
ochigenväxningssuccessioner. 3I region 2livslängdfall korti vissa

Rosaceae-rika busksamhällenmedanvidesamhällen,dominerar
ochdominerar 4i region

trädkläddmellanrollbusksnårensBrister i data gränssamt som
Skogsmiljöndenna kategori.lämnarmark vioch göröppen att

sammanställning.busksnår utgår vårur
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Appendix B

svenska skogsmiljöer medAnalyser av

hjälp Riksskogstaxeringen RT.av

för besvaralistas kolumnbcnämningama i filerHär använts attsom
frågor nedan svar i ha.och III

eftersom de deAlla data har körts åren 1990-1994på är senaste.

omförts tillFråga mycket landskapet har1 Hur av

på olika höjdandra i olika län, regioner,ägoslag över

avstånd från väghavet och på olika

marken lämnatför skogsmiljöer därEftersom skyddsbehovet
kan mycket högt har viägoslaget utsträckningskog i stor vara

1996.analyserat Koder enligt Riksskogstaxeringendetta.

på:ördelningsvariabler1.1 F sorteraatt

Län gn25g

Över n2fjällskogsgränsen SKSFS 1991:3eller under
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enligtRegionindelning tabell

länsbokstäverbeskrivningnummer

enligtFjällnära SKSFS 1991:3l gräns
tjällnäraunder2 AC, BD gräns

ijällnäraunder3 W, X, Y, Z gräns
I,O,P,R,T,U4 C,D, E,F, G,H,AB,

5 K, M, N

Ä n2ar er
ÖSI följandeför kunna jämföra med skiljs två utatt grupper

51 övriga privata ägare-
resten-

Altitudgränser möh n4
sedimentdenna nivå finns marinaunder100

Norrlandicuskustlinjen Limes20O Högsta norr om
Nationalatlas. 994Svensk l

kyliga klimatlägen Hägglundsnitthöjd för400 extremt
Lundmark 1977

fjällnära enligt SKSFS 1991gräns

ha:Skattade variabler i1.2

ägoslag fyra fem regionerfördelning olika i iLandarealens på grupper

Grupp
"sk0gsnatur

skogsmarkOl
ijällbarrskog06

impediment klimatimpediment.och andra05-08 berg annat-
tillåtet plockaskyddade i lag det05-08 ärär att utmen

virke; bättre data kommer dåvärdefulltvisst senare
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påbörjat mätningarRTRiksskogstaxeringen göra
impediment.

Grupp
övrigt"skogsnatur

04 myr
räknas bortfjäll för07 att

impedimentområde militärtfridlyst11-12 -

Grupg
"gräsmark"

naturbete02
skogsmarklcraftledning inom10

Grugg
"icke-natur

åkermark03
markbebyggd mark,och järnväg,09-13-14 väg annan

infrastrukturer

svenskafjortondefinnsmycketFråga II. Hur2 av

skogsmiljöema

beståendelandarealhela SverigesdelmängdDetta avär aven
trädkläddanaturbetesmarkema ärdeldenskogsmarken och somav

ochbuskarsydligamängdhar vissoch de en.ensom
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ördelningsvariabler2.1 på:F att sortera

Län gn25j

Över eller under fjällskogsgränsen enligt SKSFS n21991

Regionindelning enligt tabell

beskrivning länsbokstävernummer

jällnära enligtF SKSFS 1991:3gräns
fjällnäraAC, underBD gräns

under fjällnäraW, X, Y, Z gräns
AB, C, D, G, H, O, R, U
K, M, N

Ägargggger gn2g
ÖSIför kunna jämföra medatt

skiljs följande ut
övriga privata51 ägare-

resten-

Altitudgränser möh n4
finns sedimentunder denna nivå marina100

Norrlandicuskustlinjen Limes2OO Högsta norr om
Svensk Nationalatlas 1994

klimatlägen Hägglundsnitthöjd för kyliga400 extremt
Lundmark 1977

fjällnära enligt SKSFS 1991:3gräns

Ålder och lövandel
följandeUppdelning har gjorts enligt två matriser med något olika

åldersdeñnitioner för och södra Sverige:norra
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gäller åldersklassemaFör Sverige region 1+ 2+3 0-29, 30-69,norra
70-109, 110-149, 150+
och lövandelama 0-19, 20-49, 50%.

södra åldersklassemaFör region 4+5 gäller 0-29, 30-69,Sverige
70-99, 100-120, 130+
och lövandelama 0-19, 20-49, 50%

för åldersgränser år:Motiv
slutenhet oftast lågl Vid åldrar år beståndets så30 är att

utsträckning. Flerahyggesfasens finns kvar i vissvegetation arter
successionsstadier finns äldre skogar.knutna till inte iärsom unga

skogar2 skogen börjar knutna till äldreDå 60 år ärär är arter som
dyka Angelstam 1993; vitrygg ochtjäder Swensontex.upp,

Carlsonvedlevande skalbaggar i äldre lövsuccessioner
Stenberg 1995.

normalCirka och år i södra Sverige3 år i Sverige 90100 utgörnorra
1996.slutavverkningsålder Riksskogstaxeringen

södraoch år i4Vid beståndsålder 150 år i Sverige 130norraen av
boreal och hemiboreal regionbarrskogsbestånden iSverige börjar

skogentill den riktigt gamlakoloniseras knutnaärarterav som
Ulizka Angelstam opubl.Essen m.fl. 1996,

för lövträdsandelar %:Motiv
lövskogsfaunan inteden trivialareVid lövandelar under 20% ärär

den krävandelövandelarfullständig medan vid 50% är
fjärranalysframstår skogen ilövskogsfaunan fullständig. Dessutom

lövskog vid lövandelar 50%.som ren

skattadeskogsmiljöernaDefinitioner de 142.2 av

variabler:

och bristen på godaskogsekosystemet,Både graden omvandling avav
nemoralaförkunskaper hur mycket avsevärt störreär ärsom nog,om

skogarna dede nemoralaskogar för boreala skogar. För ärän
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delförutsättningarna för hurkvantitativa beräkningarna stor avav
osäkra.mycketolika skogsmiljöertänkas hysalandskapet kansom

huroch kunskaperskattningarfinns storDäremot om
kankulturlandskapet varitsydligadetarealminskningen somav

landskapet setillståndetursprungliga idetanvändas för beräkning av
1983Larssont.ex.

successionsskogBoreal

brand,kan initierasSuccessionenUrsprungligt tillstånd: vattenav
efterföljandemedmänsklig störningvind, alternativteller
finns olikatillfälliga och iegenskaperigenväxning. Avser är somsom

borealatypiskatidpunkter. Deolikavidlandskapsavsnitt mest
tillåtslövsuccessionerbrandfált,färskaexemplen är som senareunga
vissagammelskog.och Förutomlövsuccessionerbli gamla, sena

kort ellersuccessionsstadierolikadessahargamla skogarmycket
synpunktekologiskdärmed frånvaraktighet ochmedelmåttig är

Överståndare frånlandskapet.plats ivissföreteelser påtillfälliga en
ofta.dockförekommerskogsgenerationertidigare

ståndortavseende på i RT:smedDefinieradförFörutsättningar typen:
fáltskikt05, 06med riseller lågamed höga ,utanståndorter örter

lingon 14,blåbär 13,09,smala08,07 breda gräsgräs, harmark intepå16lavrikochlavtypfattigris typutan som
fuktiga ochrespektiveoch vitmossor ärbottenskikt sumpmosstypav

ochmed tallskog 70%definierasTallmossarallmänhet.blöta i som
redovisadedennaifattigris ingår är separat.fältskiktmed typ men

successionsskog ingår här inganemoralochborealskilja påFör att
enligttyp 5övrigt""buskarbuskarsydligamedytor

1995.instruktionRiksskogstaxeringens

olikapåutifrån fördelningenBeräknas i RTTillgång typen:
åldersklasser.femoch påklasserlövandelar i tre
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Boreal sumpskog med dynamikintern

Ursprungligt tillstånd: Bestånd med intern dynamik har hög
översvämninggenomsnittlig beståndsålder och åldersspridning.stor

förekommer och/eller långa perioder med mycket högt grundvatten.
Avsaknad lätt antändlig och Vattenförsörjning frånvegetationav
grundvatten risk för uttorkning ledermed liten till mycket låg
brandrisk. Trädskiktet domineras skuggfördragande trädarterav
gran, kan ha ansenliga mängder med lövträd. Sådanaävenmen
bestånd sammanhängande områden, nätverk ellerbildar ofta
korridorer landskapets fuktigaste delar. Exempel på egenskaper ii
sådana bestånd stabilt mikroklimat och kontinuerlig tillförselär ett en

död bränder kanved. Sällsynta intensiva initiera succession.av

ståndortfor Deñnierad med avseende på i RTFörutsättningar typen:
fuktiga ståndorter höga risoch blöta risvegetation örterutan utansom

lågstarr och fräken01, låga 04, högstarr 10, 11risörter utan
eller bottenskikt och respektive12 vitmossorsumpmosstypav

och lövandel användsfuktiga och blöta marker allmänhet. Regioni
gransumpskogar typ 2 och nemoralför skilja på borealaatt

lövsumpskog typ 5.

fördelningen olika lövandelarTillgång Beräknas utifrån påitypen:
ochfem åldersklasser. lövandel 50%i klasser och på En övertre

nemoral lövsumpskog ochbelägenhet bedömsi region 4+5 restensom
alla skogarboreal gransumpskog. 2 och 3 bedömsI region somsom

gransumpskogar.

Brandpräglad tallskog

tall liksomUrsprungligt tillstånd: Bestånd med flera åldersklasser av
död ved. naturtillstånder upprätthållesnedbrytningsstadier I typenav

med relativt lågmarker brinner ofta, intensitet.att torragenom men
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Definieradför i alla regioner med avseende påFörutsättningar typen:
ståndort ståndorter med bottenskiktstypemai RT torramagrasom

och faltskikt kråkbär/ljung 15.lavtyp 01, lavrik 3

utifrån fördelningen på olikaBeräknas iTillgång RTtypen:
och fem åldersklasser.lövandelar klasser påi tre

successionsskogNemoral

efternemoralaUrsprungligt tillstånd: successionenDen startar
ochdet äldre beståndet och sker på iupphörd hävd från rester av

gräsmarker olika slag.väletablerad vegetationkamp med avannan
blir oftagrässvålen. Beståndenlöser gradvisIgenväxningen upp

ochavverkning, svedjningstormfällning ellerolikåldriga. Efter ny
marken och fick igenodlingpåföljande bete och/eller växaövergavs

tillgång successionsstadierkontinuerlig påfiitt. upphovDetta gav en
med skog. trivialllöv,mark Förutommellan eller halvöppenöppen en

denna Observeraekskogen tillandel tall och hörviss atttyp.gran
och ask/almskogen.bokskogen, ekskogen iåterfinnsädellövskogen i

avseende ståndortmed på i RT:sför DeñnieradFörutsättningar typen:
fältskikt05, 06,med rishöga eller lågaståndorter med örter utan

blåbär 13, lingon 14,09,smala07, breda 08, gräsgräs
har16 på mark intelavriklavtyp ochfattigris typutan som
ochrespektive fuktigaoch vitmossorbottenskikt ärsumpmosstypav
ochskog tallmed 70%definierasTallmossarblöta i allmänhet. som

redovisade.dennaingår imed fáltskikt fattigris är separattyp men
successionsskogar häringåroch borealanemoralaskilja påFör att

5.buskar övrigtmed sydliga typytor

på olikautifrån fördelningenBeräknas iTillgång RTtypen:
åldersklasser.och femlövandelar klasser påi tre
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Nemoral sumpskog med dynamikintern

Ursprungligt tillstånd: Beståndet med intern dynamik har hög
genomsnittlig beståndsålder och åldersspridning. skerFöryngringstor

gläntori efter fallna träd och trädgrupper. Vind och variationer i
grundvattenförsörjning tex. klibbalskog kan upphov tillge mer
storskalig följsstörning succession. Trädskiktet dominerassom av av
skuggfördragande trädarter ask/alm. Sådana bestånd bildar ofta
sammanhängande områden, nätverk eller korridorer i landskapets
fuktigaste delar. Exempel på egenskaper i sådana bestånd stabiltär ett
mikroklimat och kontinuerlig tillförsel död ved. Observera atten av
ädellövskogen återfinns bokskogen,i ekskogen och ask/almskogen.i

Förutsättningar för Definierad med avseende på ståndort i RTtypen:
fuktiga och blöta ståndorter risvegetation höga risörterutan utansom

01, låga ris 04, högstarr 10, lågstarr 11 och fräkenörter utan
12 eller bottenskikt och respektivevitmossorsumpmosstypav
fuktiga och blöta marker allmänhet.i Region och lövandel används
for skilja på nemorala lövsumpskog typ och boreala5att
gransumpskogar typ 1.

Tillgång Beräknas utifrån fördelningen olikai RT påtypen:
lövandelar och femi klasser på åldersklasser. lövandelEn övertre
50% och belägenhet bedömsi region 4+5 nemoral lövsumpskogsom
och boreal gransumpskog. region och bedöms allaI 2 3resten som
skogar gransumpskogar.som

Ekskog

Ursprungligt tillstånd: Eken pionjärträd betes- ochär ett som genom
kulturstömingar bildar flerskiktade bestånd med träd med mycket
höga åldrar. flesta ekskogar därmed successionsskogar.De är
Skogseken har mycket vid ekologisk amplitud dvs. lik tallen ochen
har inslag branddynamik. finnsIdag mycketmestav sena
successionsstadier med mycket lång varaktighet och gamlaextremt
träd hagar.i Endast branter ochi vissa i alluvialzoner finns äldre
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störningarorsakadebåda fallendynamik i yttrebestånd med intern av
tallskogarliksomöversvämning. Kanoch torra varasom ras

dödpåtillgångbeståndet. Storåldersklasser ifleramedflerskiktade
formoch ivedmultnande i centrumform stammensved i avav

grenar.

ekmed 5/ 10%skogarDefinierasförFörutsättningar typen: som

fempåfördelningenutifrånRTBeräknas iTillgång typen:
åldersklasser.

Bokskog

medintemdynamiskabokskogartillstånd: ärRenaUrspnmgligt
Historisktolikåldriga.därmedochbeståndbefintligaföryngring inom

ochtäthetvarierade då ibeståndenochbetatsandelhar storen
bokskogiOrganismsammansättningen ärträdslagssammansättning.
kontinuerligochdynamikmed internbeståndslutnaförskjutet mot

succession.skerstörningarstorskaligaEfterved.dödpåtillgång

bok.5/l0medskogarDefinierasförFörutsättningar typen: som

fempåfördelningenutifrånRTBeräknas iTillgång typen:
åldersklasser.

blandädellövskogoch övrigAsk-almskog
påskogarintemdynamiskaHuvudsakligentillstånd:Ursprunglig

därmedbestånd ochbefintligainomföryngringmedmarkbördig
ved.dö-dpåtillgångkontinuerligmedocholikåldriga

uppodling.ochvind, beteefterförekommerSuccessionstyper

ekbokdärbestånd ++BeräknasförFörutsättningar typen: som
5/ 10.ekochbok 5/ 10andelarnalövträd 5/ 10%,ädlaövriga men
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Tillgång Beräknas i utifrånRT fördelningentypen: på fem
åldersklasser.

Gråalskog

Ursprunglig tillstånd: Primär succession på mark och substrat som
nybildats vid landhöjning, deltan, skred i nipor och meandrande
vattendrag.

Förutsättningar för Beståndet innehåller 50% gråatypen:

Tillgång Beräknas i RT utifrån fördelningentypen: på fem
åldersklasser.

10. Topografiskt betingad skog

Ursprungligt tillstånd: Skogar allehanda slag sinav som genom
otillgänglighet har relativt hög grad trädkontinuitet. Vissa typerav av
störningar skred, forsdimma finns i denna kategori.ras,

Förutsättningar för Definierad i RT med avseende påtypen:
lutningsklass 7:20 och 10:20 mycket blockig och/eller gropigsamt
ytstruktur.

Tillgång Beräknas i utifrån fördelningenRT på olikatypen:
lövandelar klasseri och på fem åldersklasser.tre

11. Kalkbarrskog

Typen går urskilja med material.RTatt
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Sandbarrskog12.

material.med RTurskiljagårTypen att

betesmarkrädbevuxen13. T

markerglest trädbevuxnaandraHagmarker ochtillstånd:Ursprunglig
naturbete.ägoslagetpå

uppskattat.förFörutsättningar tygen:

fyraidelasTypenGrundytan änstörreTillgång är upptygen:
ochbarr5/ 10barr,5/ 10 resten5/ barr,delar 10olika

Ägoslaget skogsmark.iingårnaturbeteblandhagar.

hagmarkervärdena iskogligadebeskrivningavsiktligövrigtI urär av
ÖSI,otillfredställande. Varkenmycketsynsvinkelskogsbiologisk

detta.innehåller Dessutom, ängs-nyckelbiotopsinventeringeneller
vidträdenbeaktatharhagmarksinventeringenoch

medbeståndmångamedförDettanaturvärdesbedömningen. att
alls iredovisatsdöd vedochträdskiktettillknutnanaturvärden

inventering.denna

Busksnår14.

återstodnyttjande skogenhårttidsEfter långtillstånd:Ursgrunglig av
ljunghedar.buskmarker tex.

uppskattas.KanförFörutsättningar tygen:

påtillgångellermåttligmedmarkBetad storTillgång typen:
ochgrundytan Omedskogsmarkobetadochochbuskarsydliga en

buskar.sydligapåtillgångstor
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fram de olika skogsmiljöernaKörschema för2.3 iatt ta

Riksskogstaxeringen RT:

till 2naturbetemarkslag 02
tillnej 3

TRÄDBEVUXEN13.grundyta2. 0 typ
delas iBETESMARK upp

barr,fyra 5/10grupper:
björk,5/10 ek, 5/10

blandhagaräesten
till 4nej

GRÅALSKOG5/10 gråa typ
till 5

BUSKSNÅR del 114.buskar typ4. finns övriga typ
till 6,25%2 änmerav

betad
kalarbetemed i vårtnej

med för litebetesmark eller
buskarövriga

BOKSKOGbok 5/ 105. typ
skuggfördragande ingen
succession

tillnej gå 6

TOPOGRAFISKT10.7/2O ellerlutningsklass typ
SKOGBETINGADytstruktur 5

tillgå 7nej

10 SOU1997:98
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buskargrundyta och övrigaO
BUSKSNÅR deltäcker 14. 225% typ

obetad mark2av
tillnej gå 8

EKSKOGek8.50% typ
tillnej 9

ädla ASK/ALMSKOGBok+Ek+övr. 50% typ
ochdock bok50%

ek50%
tillnej 10

BRANDPRÄGIADståndorter10. Magra typ
TALLSKOGlav, lavrik,

tillnej 11

BOIEALfattigristall ochIl. 70% typ
delSUCCESSIONSSKOG

tallmossel 2av
tillgå 12.nej

högöit, lågört, högaståndorter risFuktiga och blöta12. star,utan
och vitnossorbottenskiktellerlåga fräken sumpmosstypstarr,

blöta almänhetrespektive fuktiga och i
SUMPSKOGBOREAL

NEMORALoch
löwandelSUMPSKOG

påanvänds för skilaatt
regiondessa i region 4+5: i
borealblir detta1-3

sumpskog
tillnej gå 13
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13. Finns övriga buskar 5 NEMORALtyp
SUCCESSION

nej BOREALtyp
SUCCESSION

bedömerVi värdesiffror långttvå så vi kan sträcka i våraäratt oss
skattningar.

Fråga3 skogen orörd i landskapet,III. hur harVar är

den förändrats och hur den utser

färska dataAvser data 1990-94 och äldre 1985-1989 för studeraatt
trenden tiden..i

på:3.1 ördelningsvariablerF att sortera

Län gn25 g

Över eller under fjällskogsgränsen enligt SKSFS n21991:3

Regionindelning enligt tabell

länsbokstäverbeskrivningnummer

Fjällnära enligt SKSFS 1991:3gräns
fjällnäraAC, underBD gräns

under fjällnäraW, X, Y, Z gräns
G, O,AB, C, D, H, R, U

K, M, N
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gn2gAgarggger
ÖSImedkunna jämföraför att

följandeskiljs ut
övriga privata51 ägare-

resten-

Altitudgränser möh n4
sedimentfinns marinaunder denna nivå100

Norrlandicuskustlinjen Limes200 Högsta norr om
1994NationalatlasSvensk

Hägglundklimatlägenför kyligasnitthöjd400 extremt
Lundmark 1977
enligt SKSFS 1991:3ijällnära gräns

skogsmark n4svenskAvstånd till iväg
påverkansgradlitenrimligen mycketarealen medmåttGer

kring fråganför diskussionunderlag"vildmark" och visst om
landskapsreservat.

pers.medd.Dahlinför klassindelning:Motiv
hyfsatoch0-200; 200-500 näranära

ekonomi på500- 000 terrängtansportl svag
byggasmåste1000-2000 väg

"vildmark"2000

variablerSkattade3.2

Ålder och lövandel
olikamed någotföljande två matriserenligtUppdelning har gjorts

och södraåldersdeñnitioner för Sverige:norra
30-69,gäller åldersklasserna 0-29,2+3region 1+SverigeFör norra

l50+70-109, 110-149,
20-49, 50%.och lövandelarna O-19,

30-69,åldersklassema 0-29,4+5 gällersödra regionSverigeFör
130+70-99, 100-120,
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och lövandelama 0-19, 20-49, 50%

SI
Ståndortsindex H100

ÖSI-kömingama ochFråga Jämförelse mellan4 IV.

Riksskogstaxeringen RT

ÖSI. förPeriod för jämförelse med behövs1983-1992 i RT Detta att
ÖSIjämföra och jämföra småskogsbruketoch RT mot restenatt

lövklasser definns olika ålders ochavseende hur arealer istora av
vanligaste markerna.

överensstämmelse kan få underlaggod videnna jämförelse visarOm
för korrigera siffrorna.RTatt

på:Fördelningsvariabler4.1 att sortera

Län gn25g
Över 1991:3 n2fjällskogsgränsen SKSFSeller under

tabellRegionindelning enligt

länsbokstäverbeskrivningnummer

1991:3enligt SKSFSFjällnära gräns
fjällnäraunderAC, BD gräns

fjällnäraunderY, ZW, X, gräns
G, O, R, UD, H,AB,

K, M, N
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gn2gAgargrupper
ÖSIför kunna jämföra medatt

skiljs följande ut
51 övriga privata ägare-
resten-

variablerSkattade4.2

Ålder och lövandel
olikaföljande med någotenligt två matriserUppdelning har gjorts

för och södra Sverige:åldersdeñnitioner norra
30-69,åldersklassema 0-29,2+3 gällerSverige region 1+För norra

5%. Förlövandelama 0-19, 20-49,och150+70-109, 110-149,
70-99,åldersklassema 0-29, 30-69,4+5 gällersödra regionSverige

100-120, l30+
20-49, 50%och lövandelama 0-19,

Referenser

hackspett DendrocoposVitryggigCarlson, Stenberg, 1995.A.
Wildlifeofsårbarhetsanalys. Departmentbiotopval ochleucotos -

ofSwedish UniversityEcology, 27.Report
Uppsala.Agricultural Sciences,

index estimationLundmark, SiteHägglund, J-E. 1977.B. means
StudiaSweden.and inof pine Norwaysite properties. Scots spruce

Forestalia Suecia 138.
problemKulturlandskapet, presentation1983:Larsson, B.M.P. av
förändradeskogsbruketsjordbrukets ochorsakade av

Kultunninnesvård 19821:11-18.struktur. -
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Rikskogstaxeringen Instruktion för1996. fáltarbetet, SLU Umeå.
Hägglund, Lundmark,B. 1977. SkogshögskolansJ-E.

boniteringssystem. Skogsstyrelsen.
Swenson, Angelstam. Habitat byE. P. 1993. separation sympatric

forest Fennoscandia relation forestin in succession.togrouse
Zool.Can. 1303-1310.71:

Svensk Nationalatlas och jord.1994. Berg
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Appendix C

översiktligadendata frånBearbetning av

ÖSIskogsinventeringen

ÖSIVadl är

ÖversiktligÖSI skogsinventering bedrevs av
ÖSISyftet medunder 1980-1993.årenSkogsvårdsorganisationen var

planering,och förskogsbruksplanerupprättandeforunderlagatt av
ochlandsomfattandeInventeringenprognosarbeten.statistik och var

ÖSI avslutades1992.Skogsstyrelsenmarkprivatägdberörde all
anslag.uteblivna Iinventerad settprivatrnark stortallinnan p g avar

dettaarealen inventera. Trotsavsedda ärdenåterstod 10-l5% attav
ÖSI ha000omfattar totalt 10 105material ochomfattandemycketett

allmellan och 94%Götalandslänen 70iskogsmark. Dettaprivat är av
och 38% isjunker till mellan 28andelenmedanskogsmarkproduktiv

norrlandslänen.
insamladesbeståndoch för varjebeståndsvisskeddeInventeringen

virkesförråd,huggningsklass,ålder,areal,uppgifterskogliga som
ädellöv,bok,triviallöv,tall, övr.trädslagsfordelning gran,

antalknötsåtgärdsförslag. Dessutomoch ettståndortsindex
län,kommun,fastighet, socken,beståndentilldataadministrativa som

diverseanvändningenökadeårUnderkoordinater avsenarem m.
beståndetsuppgiftermedbeskrivningskoderochnoterings- om

endast frånfinnsdataSkogliganaturvårdshänsyn.ochkaraktär t ex
ÖSIfördatavärdInfosystems AB närskogsmark. ABB ärproduktiv

1983-1993.material från årendet gäller
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ÖSI2 underlag för bristanalyssom

ÖSITrots skoglig inventering kan den användas för andraatt är en
ändamål, söka fram naturvårdsintressanta skogar,att tsom ex

ÖSIlövdominerade äldre bestånd Andersson Johansson 1985.
används också för söka framNBI misstänkta nyckelbiotoperattav
Skogsstyrelsen 1995.

ÖSI har för få mått på vissa skogsmiljöers,använts attav oss
ståndorters och åldersklassers areella förekomst i landet. grundPå av
det begränsade antalet frånintresse biologiskärparametrar som av
synpunkt, kan endast vissa huvudgmpper skog skiljas Dettaut.av
innebär del ihopklumpningar har gjorts jämfört medatt typeren av
den indelning vi redovisar skyddsbehovet fall kanI vissa vältyperna
selektioneras fram, falli andra inte alls. Det lövskogsarealer iär a

ÖSIsödra Sverige hämtats från bristananlysen.isom

ÖSI-materialetIndelning3 i i olika typer

Nedan beskrivs den arbetsgång följts vid framtagning datasom av
ÖSI.från

Då region inte omfattas våra beräkningar har1 bestånd från dennaav
region medtagits i analyserna. harRegion l approximerats till ett
antal socknar och kommuner fjällnära läge. Totalti omfattar den
medtagna arealen fördelat601 800 ha på bestånd.88 200ca

samtliga utselektionerade beståndstyperFör finns ellerregion-
länsvisa sammanställningar där areal och virkesförråd fördelade påär
IO-årsklasser.
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Boreala successionsskogar

tillståndbefinner olikadetta skogar sig iursprungligt tillståndI är som
ÖSI inskränkt till få måtthar sigSökningen iefter störning. att etten

marker. förutsättningarnabarrdominerade Dettamedelgodapå anger
Bestånden har selektioneratsskogsmiljöer.för förekomst dessa utav

5/10 med G10-G26bestånd totalt barr SIbarrdomineradesom
ochregion 4och 3 eller SI T22-T32region 2eller T20-T32SI

5.
fuktig och våttallskogsarealer med låga SI påläggasTill detta ska

naturlig skogsdynamikliknandeharmark tallmossar. Dessa menen
tallmossemarkanvändning. Arealenavvikande, mindre intensiven

frånuppskattas h data RT.m a
för borealaförutsättningararealen medpåteoretiskt måttEtt

fås läggaoch kanregion 2 3successionsskogar i att sammangenom
dratallmossebarrskog ochmedelgodlövdominerad skog och samt

då andralika meningsfulltdettasöderifrån sumpskog. I är
finns andra,liksom då häreller viktigarelika viktigasuccessioner är

dynamik.medbeståndstyper internlövdominerade,a
påfördelar sighur arealemaanalysenviktig delEn är att seav

medskogarmed fördelningen ioch jämföraåldersklasserolika
ÖSI material dethärref. närstömingsregimernaturliga ett stortger

definieradehärandraAvgränsningengäller åldersfördelningen. mot
precision.dock låghartyper

borealadynamikmedskogarborealabrandbenägna internIcke
sumgskogar

örtrika skogar.sumpskogar ochfrämstomfattarskogsmiljöDenna
markreaktionstalet. Imånavgörande liksom i vissMarkfuktighet är

ÖSI markfuktighetuppgifterinsamladekonsekventfinns inga om
finnsske. Sumpskogamautsökning kanfáltskikt varför någoneller

harbarrskogsmiljöemaörtrikaDedärför inneslutna i övriga typer.
eller lika medmed bättrebestånd SIdock selektionerats änut som

värde försiffrordessa5/totalt barr 10. FrochG28 är ava
ochregion 2granskningar i
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Brandgräglad tallskog

barrdominerade totalt barrhar selektioneratsDenna uttyp som
region och 3 eller5/10 bestånd med SI T10-18 2 SI T10-T20

data föreligger för uteslutaregion och 5. Genom inga4 att att
fuktig-våt mark finns i detta material tallmossartorvmark eller som

Arealen tallmossar produktivska subtraheras från dessa arealer. på
växtekologisklåg. flesta tallmossar iskogsmark enligt DeRTär

skogliga myrimpediment.mening är

ädellövdomineradesuccessionsskogar ejNemorala

gräsmark.igenväxningsskogar där utgångsläget varitbestårTypen av
lövdominerade. Dynamiskt delVanligen bestånden ärär stor aven

ädellövskogama och lövsumpskogamade övrigaekskogama, vissa av
ÖSI lövskogsmiljöer medsuccessionsskogar. kanockså nemorala I

dynamik skiljas åt.olika skogshistoria och
ÖSI-materialet 5/ 10triviallövskogar övrigt lövharI

fördelas denna ochbör region påarealer i 5selektionerats Dessaut.
skogartriviallövsdomineradekannedanstående region 4Ityp.

successionsskogar.tillhöra borealadessutom typen

ädellövdomineradeejNemorala sumpskogar

ÖSI-materialet 5/10övrigt lövhar triviallövskogarI
ochfördelas på dennaarealer bör i region 5selektionerats Dessaut.

skogartriviallövsdomineradekanovanstående region 4Ityp.
successionsskogar.borealatillhöradessutom typen

Ädellövsumpskogar övrigaåterfinns ask-almskogar ochi
blandädellövskogar.
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Elcskog

ädellöv 5/10 där bok fårSelektioneras bestånd därut mensom
ek virkesförrådet ädla4/10. Enligt 87%RT utgöröver ca av avvara

enkelhetens skullLundström 1996. Förlövträd Berg, Svensson
andelekdominerade skogarna arealmässigtde utgöraantas samma av

exkl bokskog. torde vissde ädellövdominerade skogarna Detta ge en
tordetotala ädellövskogens arealöverskattning Dennästa typ.se-

ÖSI.uppskattas medgott

Bokskog

bokträdslagsfördelningen bestånd därSelektioneras påut som
kunnamycket god skattning5/10. denna siffra tordeUr göras aven

skogbokdominerad i Sverige.den totala förekomsten av

blandädellövskogochAlm-ask-skog övrig

fårdär bokädellöv 5/ 10bestånd därSelektioneras ut mensom
ädellövträd 13%övrigaEnligt4/10. RT utgöröver avcavara

bok Berg, Lundströmlövträd exklusivevirkesförrådet ädlaav
ochask-almskogarskullenkelhetens1996. FörSvensson antas

andel dearealmässigtädellövskogamaövriga utgöra samma av
ask-Enligtexkl bokskog. RTädellövdominerade skogarna är

genomsnittligtblandädellövskogalmskogar och övrig änyngre
behövertillmedföra för nå 13%börekskogen. Detta attatt enupp

totalaask-almskog.arealandel täckas Denproportionellt större av
ÖSI.medädellövskogens torde uppskattasareal gott

Gråalskog

ÖSI därförgråal. Gråalsskogar kanträdslagetangivelsesaknasI av
Selektioneras ut.
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skogsmiljöeropografiskt betingade10. T

sluttande eller stenigaoch andra starktravinerBranter, extremt
ÖSI-materialet då noteringselektionerasmiljöer kan ut avur

obligatoriskt. Uppskattningarvarittenrängklassningsdata om
skogsmiljöer h datatopograñslct betingadeförekomster gör amav

från RT.

Kalkbarrskog1

ÖSI detmarkförhållanden eller fáltskiktangivelsesaknasI görsomav
täcker förhållandevis smådennamöjligt selektionera Typenut typ.att

arealer landet.i

Sandbarrskog12.

ÖSI det möjligtmarkförhållandensaknas dataI gör attsomom
arealer landet.täcker mycket små iselektionera denna Typentyp.ut

betesmarkrädklädd13. T

ÖSI.ihagmarker har normalt inventeratsbetesmarkerTrädklädda
tidhävdats visshagmarkpåpekasbör dockDet att enen som

skogsmark.markslagetövergår i

Busksnår14.

Några data ibetesmark på skogsmark.såväl påfinnaskanDessa som
ÖSI Busksnår påfinnskan selektionerasdenna utgör typattsom

huggningsklassen kalmark.underfinns normaltskogsmark
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Några felkällor och övriga bearbetningar datamaterialetav
Eftersom trädslagsfördelningen för selektionen olikaanvänts av
skogsmiljöer bortfaller den del kalmarken har slutetettav som
plantskikt. Detta innebär data saknas för uppskattningsvis mellanatt

ÖSI-inventerade2-10% de arealema.av
En mindre del de barrdominerade skogarna har angivits medav

andra ståndortsindex för tall och björk,än ek, bok ochtgran, ex
Vi har det svårare dracontorta. generella slutsatseransett att om

marktillståndet dessa bestånd varför de utelämnats iur
sammanställningen.

En viktig del analyserna har varit få fram uppgifterattav om
mycket gamla bestånd. Existensen sådana visar det biologisktärattav
möjligt för skogsmiljöema utvecklas till höga åldrar. Detatt är
skördandet skogen medför de så sällsynta.ärattav som

jämförelseEn med har förRT gjorts mått dels påatt ett
arealavvikelser, dels på den förändring i skogsåldrar skettt ex som

ÖSIunder den tid gått sedan gjordes.som

4 Referenser

ÖSIAndersson, Johansson,K-A.1985.L. Att använda i
naturvårdem-Skaraborgsnatur 22: 10-17

Berg, S., Lundström, A. Svensson, 1996. Lövträd i Sverige.
Tillgångar och utnyttjande idag framtida utveckling i någrasamt
områden. Skogforsk, Skogsstyrelsen och SLU.-

Skogsstyrelsen. 1992. Instruktion för datainsamling vid översiktlig
skogsinventering och skogsbruksplanläggning 1992.

Skogsstyrelsen. 1995. Instruktion för datainsamling vid inventering av
nyckelbiotoper.

Skogsstyrelsen. Skogsstatistisk1995. årsbok.
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Appendix D

NBINyckelbiotopsinventeringen som

skyddsbehovetbedömningunderlag för av

Vadl NBIär

områdeninventering karteringNyckelbiotopsinventeringen är aven
misstänks finnas Norén Nitarefinns ellerdär rödlistade arter

hör tillmarkbedrivs på all privat1992. Inventeringen som
ha. nyckelbiotoperunder 5000småskogsbruket fastigheter I

enligtmarkfuktighet, vegetationstypareal, markslag,registreras
trädslag alla arter,ålder,Hägglund Lundmark 1984,

trädslag,dominerandeträdslagsfördelningvirkesförrådets
av olika.nyckelbiotop 50träd, buskskikt,förekomster typ avgrova

klartextbeskrivning.dessutomnyckelbiotopvarjeFör görs en
objektet.data kopplade tillmängd administrativaDessutom är en

naturvärden.bestånd med Fördessutom vissaregistrerasI NBI
kanbeståndsdata varför dessakategori registreras ingadenna
förfinns dockklartextbeslcrivningkategorier.i En ävensorteras

naturvärden.bestånd med vissa
finnas i helanyckelbiotopertill 000Totalt beräknas 60 000 80

någotDärtill kommerall skogsmark, alla ägarkategorier.Sverige, ett
denaturvärden. påBaseratmindre antal objekt med vissa

arealandelentotalakan denkommunernafärdiginventerade
skogsmarken uppskattas.produktivanyckelbiotoper denav

fram från regionuppgifter tagitsvill här framhålla ingaVi att
få.relevanta data finnsbiologisktdelobjektsnivåDet på attär som

värdefullauppgifter mängdenNyckelbiotopsinventeringen omger
kärnorskogsmiljöer. Nyckelbiotoperolikabiotoper på de ärfördelat

skyddför arbetet medbetydelsehögstamed hög biodiversitet avav
skog.

11 SOU1997:98
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detmått påbristanalysenAnvändningen NBI i ett omgerav
olika skogsmiljöerskyddsbehovetframräknade motsvaras avav

skogslandskapet.skydda det svenskaskogsbestånd ikonkreta att

skogsmiljöerolikaNBI-data iIndelning2 av

tillnyckelbiotoper hörandehar allaNBI-datasammanställningenI av
tillprivatskog hörandeandelenDelsexkluderats.region 1 är

skogsmarkskydda produktivandelenliten, delssmåskogsbruket är
landet.andra delarhögre änavsevärt av

successionsskogarBoreala1
.

brandfált och lövbrännorsuccessionsstadier,återfinnsI NBI sena
beståndsköttaochHyggessuccessionerdennahörande till typ. yngre

dennaBestånd tillhörandeskogslandskapet.vardagligatillhör det
har selektioneratskategori ut som:

T20region 4+5: SIT18,Brandfált 2+3: SIregion
Lövbränna

regionoch G28,T18 SISIregion 2+3:Lövrik barmaturskog
T20SI4+5:

T20region 4+5: SIoch G28,T18 SI2+3: SIBarrskog region
SIoch G28, region 4+5:T18 SISIBarrnaturskog region 2+3:

T20

borela sumpskogarskogarborealabrandbenägnaIcke

dennahög ålder här. Ibestånd medendastnormaltåterfinnsI NBI
villkorföljande ochhörande tillnyckelbiotoperhar typergrupp

selektionerats ut:

Gransumpskog
Blandsumpskog
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skogsmosaikochMyr-
Örtrika 5/ 10bäckdråg barr

5/ 10mark barrKällpåverkad
5/10skogsbäck barrNaturlig

allaregion 4+5:G28,SIban-naturskog region 2+3:Lövrik
bestånd

bestånd4+5: ingaG28, region2+3: SIBarrskog region
beståndingaG28, region 4+5:SIBarrnaturskog region 2+3:

Brandgräglad tallskog

hardenna kategori. Dessatallbestånd igamlaåterfinns främstNBII
selektionerats ut som:
Hällmarksskog

T20SIregion 4+5:T18,2+3: SIBrandfält region
T20SIregion 4+5:T18,2+3: SIBarrskog region

T20region 4+5: SIT18,SIBarmaturskog region 2+3:

ädellövdomineradeejsuccessionsskogarNemorala

hamladelövträd täldremedigenväxningsmarkeråterfinnsI NBI ex
kategori. Idöd ved i dennapårik tillgångellergamla ekarträd eller

delats i tvåskogardessaharNBI-datasammanställningen av
hävden.tidigarepräglad denförstadär denkategorier är avmera

olikaboreala skogarbrandbenägnaIckekanTrädskiktet avvara
selektioneratsharslag. Denna uttyp som:

Lövskogslund
Lövängsrest

och dominerastid slutenlängresedanandraDen är avtypen
ellerhävdtidigarespårsaknabestånd kantriviallövträd. Vissa av

selektioneratsharbetesstörning. Denna uttyp som:

Aspskog
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lövnaturskogLövnaturskog Sekundär
Kalklövskog

ädellövdomineradesumpskogar ejNemorala

dödofta med andeläldre bestånd,denna kategoriåterfinns iI NBI stor
selektioneratsträd. harved och gamla Typen ut som:

Örtrik allund
Alsumpskog
Lövsumpskog

5/ 10Strandskog gråal
5/ lObäckdråg barr

5/ 10Källpåverkad mark barr
barr 50%Naturlig skogsbäck

Ekskog

förekomstbestånd medtid slutnasedan långklassas hit äldre,I NBI
ved. Igenväxningstyperdödrik förekomstgamla träd eller avav

selektioneratslövskogslund. harTypenklassas troligen utmest som
som:

Ädellövnaturskog bokdär ekek 5/ 105/10 eller bokek +
ekek 5/ där5/10 eller bok 10ekädellövnaturskogSekundär +

bok
Ädellövskog 5/bok ek 10ellerek 5/ 10abiotiska faktorer +
där ek bok

bok5/10 eller ekHedädellövskog ek

Bokskog

mednyckelbiotoper ellerbokskogaräldreklassas främstNBII som
selektioneratsträd. harinslag gamla Typen ut som:av
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Ädellövnaturskog bok ekek däreller bok 50%bok 5/10 +
därek 50%5/ eller bok10ädellövnaturskog bokSekundär +

bok ek
Ädellövskog bok ek 50%5/ ellerbok 10faktorerabiotiska +
där bok ek

bok ek5/ ellerwok 10Hedädellövskog

blandädellövskogAsk-almskog och övrig

medskogarslutnasedan längeömikadennaklassas iNBII typ
ved. hardöd Typenförekomsteller rikgamla trädförekomst avav

selektionerats ut som:

Ädellövnaturskog 5/10ek bokbestånd där +
bok 5/10bestånd där ekädellövnaturskogSekundär +

Ädellövnaturskog 5/ 10bokbestånd där ekfaktorerabiotiska +
Ädellövsumpskog

Älvskogar gråalskogaroch

ved imed dödrikligtträd ochmedbeståndåterfinnsNBII grovaa
selektioneratsdennahardenna NBI utI typtyp. som:

5/10gråalStrandskog
Brink

skogsmiljöerbetingadeopografiskt10. T

eller stenigsluttandestarkt terräng.svårframkomlig,påDetta är typer
hög.normaltlövandelenslagolika ärkanTrädskiktet menvara av

samtligajordlager. Imedträdslag påviktigtTall tunnaytorär ett
defungerarSverigesödrarefugial Iregioner typ.är somtypen av

dockharSverigeiSydsluttningarbrukningsrefuger. östrabetes- och
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den boreala regionen de irelativt hög brandfrekvens. I utgör
återfinnsbrandrefuger. dessamotsvarande mån ofta I NBI typer

olika skepnader. Topografiskthela landet och i mångaspridda över
skogsmiljöer har selektioneratsbetingade ut som:

Bergbrant
Rasbrant
Bäckdal
Ravin
Vattenfallskog

sprickdalLiten
Åsgranskog
Kanjondal

Kalkbarrskog1

förekomstenfå uppfattningkällan förden endaNBI attär avomen
ochedañska förhållandenbestämsdenna skogsmiljö. Typen ärav
kallcrikeller mycketkalkrika bergartersedimentäraknuten till

Kalkbarrskogåterfinns dennaI NBI typgrönsten. som

Sandbarrskog12.

arealuppgifter.källan få Denendaför dennaNBI attär även typ
fossilasandområden påkustnäraförekommer främst i ävenmen

Östersjön viktigafinns för världsdelensanddyner inlandet.i Runt
nemoral och boreal I NBIsandbarrskogförekomster typ.avav

Sandbarrskog.återfinns typen som

rädklädd betesmark13. T

dettamaterialnormalt i NBI. DetHagmarker inventeras trotssom
ofullständigtbedömer vi fördatamaterialet hagmarkerfinns i varaom

från.för några beräkningargöraatt
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Busksnår14.

Även inventerasmarkbetaddel påtillfinnsdenna stortyp avsom
medmarkerskogsmark ochövergångsregionerMånga motNBI. svag

dennadockskäl tillhörklimatiska typ.edañska ellerproduktion av
selektioneratsharTypen ut som:

Hassellund
skogsbrynLövträdsrika

nyckelbiotopstyperanvända3

för vårarelevantadedåhar ärnyckelbiotopstyper använtsVissa
areal. FuktigsaknarträdenstakaPunktobjektberäkningar. grovasom

då dessaanalysenimedtagitshagmark harochängsmark, löväng
NBI.normalt inventerasmarkhävdadnyckelbiotoper är avsom

lokaliserasvårighetennormalt NBI attskog omfattasBetad menav
Rikkärr,osäkra.blirarealuppskattningarvarfördenna är stortyp
Beståndskogsmark.defmitionsmässigtsmåvattenkalkkärr och är

dedåinkluderatsoch hararealersmåmyckettäckermed idegran
redovisarskogsmiljöer videienkelt inpassar

framräknatsnyckelbiotoperarealen4 Hur

totaladenuppskattningmåsteslutfördEftersom NBI är aven
ovanståendefördelning påarealensochnyckelbiotoperarealen

befintligtalltsammanställdesändamåldettaFörskogsmiljöer göras.
databas.imaterial från NBIdatalagt en
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de färdiginventeradeFör kommunerna beräknades länsvis siffraen
denpå andel den totala arealen produktiv skogsmarkav som

nyckelbiotopema kommunernaFör användesutgör. normalt värden på
produktiv skogsmark från lantbruksräkningen LBR 92 och den
allmänna fastighetstaxeringen AFT 92, ibland korrigerade med
uppgifter från NBI-ansvariga i respektive län. Arealen produktiv
skogsmark läneni bedömdes medelvärde uppgifter frånettvara av
LBR 92, AFT och Riksskogstaxeringen92 1990 94. Den totala
arealen NBI extrapolerades fram h den andel erhölls från dem a som
fárdiginventerade kommunerna. Andelssiffroma avrundades och
korrigerades i något fall någon tiondels eller beroendeprocent upp ner
på icke representativa kommuner inventerats.att

För mått på hur den beräknade totalarealen fördelaratt sig påett
de angivna användes respektive läns hela material,typerna ävenovan
från icke färdiginventerade kommuner. olikaDe arealandeltypemas

det totala inventerade materialet räknades fram, län för län. Denav
beräknade totalarealen nyckelbiotoper i respektive län fördelades
sedan enligt andel. Slutligen summerades de olikatypemas typerna

regionvis.samman

Referenser:5

NOREN,NITARE, M. 1992: Nyckelbiotoper kartläggs i nytt
projekt vid Skogsstyrelsen. Svensk Bot. Tidskr. 861219-226.-
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Appendix E

Jämförelse nyckelbiotopsinventeringav

och lövskogsinventering i Skövde

kommun, fallstudieen

Grundläggande problemställning1

Nyckelbiotoper definitionsmässigt avgränsade för där finns ellerär att
misstänks finnas rödlistade däremot planmässigtDe inteärarter.

för rödlistade området ska kunna kvar.avgränsade i leva Föratt arter
bevara biodiversiteten fordras normalt om det biotopmässigtäratt

möjligt delar samtidigt skyddas elleromgivningenatt restaureras.av
Under de decennierna har det flerstädes bedrivitssenaste annan

inventering naturvårdsobjekt inom för olika typerramen avav
naturvårdsplanering. Exempel på sådana inventeringar inventeringär

lövskogar Andersson 1994,t Appelqvist, Bengtsonav ex
förinventering ädellövskogar t Envall 1985 eller inventeringarexav

upprättande kommunala naturvårdsprogram Hultengren 1991.av
objekt utförts under dessaDe avgränsningar inventeringarav som

gjorda på andra grunder de i nyckelbiotopsinventeringen.är än
flakVanligen objekten avgränsade så sammanhängandeär att av

eller beståndstyper med. arbetet med skyddaliknande Itas attsamma
delarnaturvärdena viktiga skogsbestånd det sannolikt hela elleri är att

dessa flak omfattas skydd. skyddet nyckelbiotoperskulle Iav av av
bör detta fall till areal nyckelbiotopeni många leda självastörre änatt

nyckelbiotopen liggerskyddas. andra fall detta inte möjligt,I är
kanske åkerlandskap eller få mått på den faktori på Förö. attett etten

verkligt skyddsarbete harnyckelbiotopema kan skalas i ettsom upp
därför jämförelser underlag geografiskamed andra gjorts i några
områden. ämförelsema har gjorts h GIS.J m a
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objektomfattakommer änskyddsarbetet störrefaktum attDet att
skyddsformerandramedför ocksånyckelbiotopenavgränsade attden

tabellareal. ElInyckelbiotopemasdenödvändigablir än som ges av
nyckelbiotoper.arealmättahittillsfördelningen avanges

områdentill ha0,5klassenvalda såStorleksklassema attär avserupp
till ha5intervallet 0,5§30,SVLkangenerell hänsyndär tas

förfrågaikan kommaområdendebeslutenligt SKSomfattar som
områdendeslutligen störreoch är§21biotopskydd enligt NVL som

enligt NVLreservatsskyddföremål förblisåledes kanvilkaha5än
§7-

Sammanfattningsvis:
faktorvilkenpå medexempelfåstudienmedsyftet ettär attDet ena

verkligtskalas ibörareal ettnyckelbiotopemas uppsom
tillgångenkändavad denmått påfåförskyddsarbete. Detta ettatt av

säkerställa.arealförresultera inyckelbiotoper kan att

på hurexempelstudiemed dennasyftet är ettandraDet ge
storleksklassertill andraflyttasstorleksklasserolikanyckelbiotoper i

dåföljderkostnadsmässigafårskyddsarbete. Dettaverkligtvid ett
hänsyn.generellomfattasområdenförutgårersättningingen avsom

fördelning ifjällnäranedannyckelbiotoper gränsen,ArealmättaTabell E1:
1997-01-20tillgängligadatastorleksklasser

Antalareal, haTotalRegion
haha 5ha 50,5haha 5ha 50,5

133444381975968152
4742301627630843372143
64250441258648688394424
147103827614421919955

13968827219916211160637662-5
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Metodik allmänt2 -

såväl digitaliseradeutföra beräkningama fordrasFör att
skulle detnyckelbiotopsdata digitaliserade underlag. dagandra Isom

ochantal västsvenska kommunermöjligt endast förgöra ettattvara
Skövde kommun.län och här studeras endast

därlämpligt GIS-programarbetet användsFör
läggsnyckelbiotopsinventeringen och den andra inventeringen i var

fås arealerskiktens topologisitt skikt. användningGenom avav
vidolika fall möjligaoch skilda Tre ärytor.gemensamma

jämförelsen:

fås direktberör objekt härnyckelbiotopen1 ettannat-
storleksförhållande mellan objekttypema

fås jämförelsesiffraobjekt här ingennyckelbiotopen berör2 men-
med för sammanlagd jämförelsenyckelbiotopen tas

objekt från denyckelbiotop här endastobjekt berör3 tasannat-
jämförelsesiffra påmed, här fås ingentvå högsta värdeklasserna
jämförelseobjektet med för sammanlagdobjektsnivå tasmen

mellan devarandra storleksfaktorförhållande tillDessa ytors ger en
förstorleksfaktor beräknasbåda inventeringama. Denna även

för sig.nyckelbiotopemas storleksklasser var

Skövdelövskogsinventering iJämförelse med3

kommun

landarealsydsvensk kommun 67Skövde medelstorkommun är en
olikaLantbruksräkrmgen 1992 medskogsareal ha191 ha, 25 360

och blandadåkerbygd, lövrika sluttningszonerlandskapstyper som
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kommunensnaturinventeringutfördesbarrskogsbygd. 1991 aven
därvidregistreradesTotalt1991.LundgrenAnderssonlövskogar

deha. Isammanlagd areal 4605medlövskogsobjektolika325 aven
klassobjekten på 1fördelar siganvändesnaturvärdesklasserfyra som

ha.och klass 4 784haklass 1568ha, 3klass 1343ha, 2911 ----
med hartagitsbeståndMinstanaturvärde.högstaKlass har1 som

vidframkommitnaturvärdenpå högaindikationerha intevarit 2 om
eller påflygbildstolkning sätt.annat

Resultat3.1

i storleksklassennyckelbiotoper ärregistreradelandetsMerparten av
lövdomineradejämförelsen mellanResultatetha.O,5-5 av

deli denlövskogsinventeringenfrånobjektochnyckelbiotoper av
visar ännyckelbiotopinventerats attSkövde kommun mersom

0,5mellanmedavgränsatsnyckelbiotoper ytahälften de ensomav
ilövskogsbestândmindreellerstörre5 haoch omges av

E2tabelllövskogsinventeringenenligt21 ochnaturvärdesklassema
E3.och

nyckelbiotopemainaturvärdenaskyddinnebärDetta att ett av
fall.flesta Eni de5 haobjekt större änomfatta ärkommer att som

arealmässigt,antals-såvälnyckelbiotopema,liten delganska somav
kommunstudien i Skövdeförefaller,Dessamindre 0,5 ha.änär av

arealDenvärdefull skog.gradi mindredöma, attatt omges av
nyckelbiotopemalövdomineradedevärdefull lövskog omgersom

harkommuni Skövdesäkerställandearbete attvidmedför ettatt man
sågånger5änareal är storräkna med sommersomen

areal.nyckelbiotopernas
tillhörandelövskogaromgivandeharstudienI

beräkningar. Imed i dessatagitsoch 4 ett3naturvärdesklassema
blibeståndsådanakannaturvärden ävenmedarbete restaureraatt

motsvarandenaturvärden" harvissa"områden medaktuella. För
gjorts.beräkningar
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Tabell E2: Lövdominerade nyckelbiotoper Objekt/ i lövskogsinventeringen /del av
Skövde kommun. Berörd lövskog har beräknats För objekt med vissa naturvärden.
Som skyddsvärd nyckelbiotopsskog har räknats lövskogsobjekt tillhörande
naturvärdesklass och1 2 med nyckelbiotoper övriga övriga nyckelbiotoper. Tillsamt
detta kommer objekt med vissa naturvärden lövskogsobjekt bedömtssamt som
tillhöra de båda högsta naturvärdesklassema i vilka funnit nyckelbiotoper.man
Nedan visas nycekelbiotopemas fördelning olikai storleksklasser före och efter
medtagande berörd lövskogsareal. Endast lövskog tillhörande de båda högstaav
naturvärdesklassema har medtagits.

Areal Nyckelbiotoper, ha 107,5
Areal Vissa Naturvärden, ha 105,7
Antal Nyckelbiotoper 56
Antal Vissa Naturvärden 28
Areal berörd lövskog klass l/NB 277,1
Areal berörd lövskog klass 2/NB 283,2
Areal berörd lövskog klass 3/NB 116,8
Areal berörd lövskog klass 4/NB 36,1

skyddsvärd nyckelbiotopskog 597,1

Uppskalningsfaktor för NB 5,5

Tabell E3. Jämförelse mellan objekt från lövskogsinventeringen och lövobjekt i NBI
i del Skövde kommunav

Storleksklass uppskalningFöre Eñer uppskalning
Areal Antal Areal Antal.

0,5 ha 7 2 7 2
0,5 ha5 47 89 22 35-

ha5 2 17 27 560
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manus.län iBohusoch
iLövskogar1994.Andersson, L.O.Appelqvist, T., Bengtson,

Älvsborgs 1994.1.Älvsborgs län. RapportLänsstyrelsen ilän. -
kommun.Härrydaädellövskog.Inventering1986.Envall, K. av -
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Bilaga

frånRapport ArtDatabanken:

Fördelning rödlistade iarter olikaav

skogsbiotoper i Sverige

Bakgrund
Som led i Miljövårdsberedningens utredning behov skyddaett attom
ytterligare skog erhöll ArtDatabanken 1997-01-13 ett
utredningsuppdrag förekomsten rödlistade i olikaarterom av
skogsbiotoper och regioner. Specifikt löd uppdraget:

bearbetaAtt ArtDatabankens påmaterial så antal rödlistadesätt att
skogsarter möjligaste månvisas i

efter grad hot hotkategori 1 +2 3 +4samtav-
skogsmarkstyp enligt ArtDatabankens definitionerper-

enligt bifogad kartai regioner region 1 särskiljs dock ej-

Utgångspunkter och metodik

Sveriges riksdag har fastslagit Sverige skall långsiktigt bevara allaatt
i landet förekommandenaturligt självklartEtt första förarter. steg att
uppnå detta mål analyserar och i vilka biotoper detär att man var
förekommer idag riskerar försvinna från landet ocharter att attsom

därefter prioriterar säkerställande just de biotoper ochman av
områden där många illa finnsDet givetvis också mångaärarter ute.
andra viktiga förskäl skydda områden och biotoper,att t.ex. att
säkerställa god representativitet olika eller bevaranaturtyper atten av
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utredningdennaoch sociala värden. Iestetiskakulturhistoriska,olika
framfrågan, alltsåförstnämndadenenbart påinriktar vi att taoss

enbartoch dåvåraöverlevnadensäkerställaförunderlag arter,att av
skogar.tillknutnade ärsom

kategorierfördelade på 5rödlistade,idag 3501SverigeI är arter
mil. 1993;Ehnströmmil. 1995,Tjernberg 1996, AronssonAhlén

dessa:ihotkategoriemadefinitioner avse

0 Försvunnen-
hotadAkutl -

Sårbar2 -
Sällsynt3 -
Hänsynskrävande4 -

prefereradederaseftersamtligaklassificeratharVi arter
harryggradsdjurenrörligaför demax 7biotopförekomster art,per

omfattande 67listafrånhärvid utgåttharfler tillåtits. Vidock en
tillhörandenedanstående 21betraktarvibiotoper somvarav

skogslandskapet.
efterochbedömdabiotoppreferensema är sattapåpekasbörDet att

såkan detpraktikenutbredningsområde. artI atthela enartens vara
harochsöder i Dettaibiotoperträdslag ellerolikakan utnyttja norr.

biotoppreferenskorskörttill vihänsynalls kunnat närintevi tanästan
fall blirantalet i vissainnebär detpraktikenutbredning. arteroch I att

bedömerVivissa regioner.inombiotoperför vissaför högtnågot
marginell och inte nämnvärtpraktikeneffekt idenna ärdock att

påverkar de mönstren.stora
skogslandskapet:tillhörandebetraktatviharFöljande biotoper som

kalkfattigtallskog,Sta
kalktallskogSka

sumpgranskog ejSgr
barrblandskogSbb

lövinslagmedgranskogSgl
barr-lövblandskogSbl
ekskogSek
bokskogSbo
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Säd övrig ädellövskog
Shä hässle
Sbj björkskog
Sap aspskog
Str övrig trivialskog ej sump
Sal klibbalskog
Sak asksumpskog

gransumpskogSgs
sumpskogSsu övrig

ravinskogSra
Stb trädbryn/trädridå
Shy brandfalt/hygge/stonnlucka
Tra och bergbrantras-

de rödlistade förekommer eller förekomAv 3501 1950arterna ca
55% ovanstående biotoper Tab.i skogsmark, dvs i någon 21 1.av

dessa förekommer i och bergbranter inte i någraAv 105 ras- men
andra skogsbiotoper.

rödlistade hotkategorierna totalt och iskogsmark.Tabell Antal 0-4,iarter

Antal rödlistadeAntalHotkategori
skogenrödlistade iarterarter

totalt
Försvunnen i 207

.E78498Akut hotad "
519Sårbar 935
350653Sällsynt

Hänsynskrâvande 12985 ji
19483501Totalt

enligt karta Dåutredningen ingick dela i regionerI analysenatt upp
fjällbarrskogen ochfjällen ned 2mellan region lgränsen t.o.m.

medanadministrativaalls följer några3 inte gränserresp.
följer läns-,våra databaserutbredningen de rödlistade iarternaav

möjligt särskiljalandskaps- och har det inte varitprovinsgränser att

SOU1997:9812
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kändarödlistadeantalet ärframdärför tagit arterVi harregion som
i 2inkluderasdär region 12-5,regionrespektivebiotoper inomolikai

och
förförangelägenhetsgrad insatserbedömagällerdetNär enatt

intressant ävenrödlistade utanantaletenbart arterintebiotop är
därförharhotade. Vi angettspeciellt ävendessaandelen ärsomav

ochhotadeAkuttillhör1-4kategoriernaiandelen arterna somav
harredankat. 0-4allaandelen1-2 arterkat.Sårbara somavresp.

0.försvunnit
ifaktor 10areal medmycket iskiljer sigfyra regionernaDe en

raktintevilkettabell 2jfr görtill att2skogsareal från avmanreg.
olikadeinomförekommandeantalettotala arterdetjämförakan

funnitharundersökningar närempiriska attradlångEnregionerna.
artantalet. Detdraghalveras ilO-del såtillminskasarealen grovaen

generelladettaföljerprecisrödlistadesjälvklart arterdock inte attär
omräkningarsäkerhetmed någon görasvårtvarför det är attmönster,

betraktarvifortsättningsvis närbör viLikvälsiffrorna.av
arealer.olikamycketregionemasfyrademinnetha iartantalssiffroma

areal.skogsbärande Iungefärlighalandareal x1000TotalTabell varav
skogsbärandedåinkluderatsmarkskyddadallochmilitärallharden senare

Årsbok statistiken1996Skogsstatistisksärskiljsdessa iandel inte varurav
ochmyrmarkerimpedimentskogbärande idiversehärgengäld harhämtats. 1

1regionövrigt, ärliksom iimedtagits. Här, rapportenbergpå inte
ochinkluderad 2regioni

skogProd.LandarealRegion +
fjällbarr +
skyddad +

markmilitär

15431
13509

021 01
89419425

2687441092Totalt
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olika regionernaDe

rödlistade skogar dei inomanalyserar förekomsternaOm vi arterav
betydligt fler rödlistadedet finnsfinner vifyra olika regionerna att

Akut hotad ochandelen kategoriernaoch ii söder iänarter attnorr
Tab. 3.Sårbar söderockså iär större

andelen demolikadeAntal rödlistadeTabell regionernai samtarter av
eller 0.hotad eller Sårbar 1 -2 FörsvunnenAkuttillhör kategoriernasom

% O1-2 % 1-2Kat. 0 Kat.Kat. 1-40-4Region Kat. avav
1-4 0-4

151 0,630509
0,7256. 326811817
1,54123 645155015834
2,73a31 428112611575
4,5437971861 871948Totalt

artantall för går inteoch staplarna Fig.Siffrorna Tab. 3 att
areal.helt olikapå områdeneftersom de baserasjämföra rakt avav

verkligheten omsöder därför iochSkillnaderna mellan störreärnorr
gäller vilketoch artantalsambanden mellangenerella ärde area -

självaytenhet irödlistadeskulle antaletmycket osäkert arter per-
2.i regionverket 55x ännästan störrevara
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rödlistadeFig. Antal
skogslevande kat. l-4arter
i region.resp.

regionernasNotera att
olika,areal mycketär

innebär ytenhetvilket att per
skillnaderna mellanär

regionerna i synnerhet5
jämfört med och 32 avsevärt

visar.vad staplarnastörre än

2+1
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täthet rödlistadeVäl så viktigt antalet eller ärarter attarter seavsom
"endemiska svenskt perspektivhur unika imånga är ettarter som

dendärför kräver inom justinom och insatserregionresp. som
ñg. 2. här exempelvisregionen för fortleva Tab. och Vi4 attatt ser

finns det irödlistade skogsarter kategori 1-4 så 159i arter somav
hela enbartlandet och 974bara förekommer i 1-3 arter somreg.

förekommer i 4-5.reg.

rödlistade skogsartergenerelltAntal rödlistadeTabell arter resp.
andraförekommerregion/erkategori inom1-4 inteinom somresp.

praktiken sannoliktytenhetSkillnadernaSverige. i avsevärtärregioner i per
skiljer mycket areal.eftersom istörre regionerna

unika Antal unikaRegion Antal
skogsarterarter

" 141 502
36693

2875184
1383605

" 15929913
9741.9294-5

A
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Antal rödlistadeFig.
iskogsarterkat. l-4 som

Sverige inte förekommer
utanför region.resp.

regionernasNotera att
olika, vilketareal mycketär

innebär ytenhetatt per
sannolikt skillnadernaär

vadänavsevärtstörre
visar.staplarna

visarStaplarnatill höger
regionförmotsvarandearter

l-3 4-5.resp.
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Antal rödlistade i olika skogsbiotoper iarter

Sverige
Vi går till granska hur många rödlistadeöver att arternu som
förekommer skogstypinom biotop. olika biotopemaDe harresp.
mycket olika arealmässig förekomst landet, vilketi på sättsamma som

innebär för kunna jämföra tätheten rödlistadeatt att arterovan man, av
mellan olika biotoper, borde arealkompensation. finnsDetgöra en
emellertid omvänd hänsyn till här, nämligenatt ta atten process
antalet ytenhet riskerar försvinna tenderararter att attper som vara
högre mindre biotopareal finns tillgänglig och framföralltsom
högre hastighet biotoparealen minskar medstörre
förändringstrycket biotopen. torde därförHär inte de i andramot
sammanhang empiriskt funna sambanden areal-artantal pålitliga.vara
Vi måste därför med det faktiskanöja titta på antaletatt arteross som
förekommer biotop ochinom inom region.resp. resp.

tabell framgår det klartAv 5 antalet rödlistadestörsta äratt arter
knutna till olika ädellövskogar. Andelen högrei hotkategorier 1-2
eller redan försvunna O tenderar också relativt hög iatt vara
ädellövskogama.

Vissa biotopema kan delvis undervärderade, bl.a. på grundav vara
erfarenhet de utförtbristande hos klassificeringamapersoner somav

de olika Sålunda asksumpskogeninom organismgruppema. vitror att
framkommerinnehåller fler rödlistade i statistiken, likasåänarter som

kan exempelvis gransumpskogen undervärderad.vara
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ochfördelade på olika biotoperhela landetAntal rödlistadeTabell iarter
biotop.enskild kan förekommahotkategorier. En i änart mer en

Kat1- °/o1-2 %0avKat0 Kat1-Alla
0-44 2 1-4arter av

hädellövskoövrig
ekskog

12bokskog
3,2111 419 274sump 283granskog ej

37 14 1263268 5barr-Iövblandskog
barrblañdskog 83 3.23921121a 7

.
5,098 5110 192202och bergbrantras-
9,6189 88 47trädbryn/trädridå 209 20

37 4,7184 68193 9sumptrivialskog ej iövrig
tallskog, 4.4173 76 44akalkfattig 181

3,150 404 126130asps
0,833119 39120 1klibbalskog

42 37 11152171sumpskogövrig
ravinskdg 4,243113 49s118

2,846 443 104107gransumpskog
2,952 511013104Iövinslaggranskog med
4,838 385 994104björkskog

72 1,434244-711kalktallskog
03154 17054hässle

2,94668 31270brandfäIt/hygge/stonnlucka
03231 10031asksumpskog
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Antal arter
ä 888N" oo co oo 0oo
|1 |1| ä..,.ü.z....sn.

övrigädelldvskog

ekskag

bokskog

e sumpgranskas

Iövblandskogbarr

barvblandskog

ochbergbvanlras-

uadbrvn/uädrldå

bvngtvwualskng21sump

kamamglallskog,

aspskog

klubbalskog
g

sumøskogövrig

vavmskog

,ransumuskog

granskogmedIövmslag

bmrkskog

kalklallskog

hrandVaIl/VDOE/siovmlucka

asksumpskog
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inom de olika regionernaViktiga biotoper
spelar olika roll förkan förvänta olika biotopersigMan storatt

braVilka viktigastartbevarandet de olika regionerna.inom är ärsom
bl.a. vid planering fortsattför kunna prioritera rättatt veta att av

säkerställande mark.av

+1Region 2

barr-hyser barrskogar ochNorrland reg. 2+lInom norra
andelrödlistade medan itotalt flestlövblandskogar störstarter,

brandfált/hygge/stormluckafinnskategorierna inom1-2 resp.
generellhar inte gjort någonlövinslag Tab. 6. Vigranskog med

debrandfált/hygge/storrnlucka. 46Avuppdelningnärmare av
dessaryggradslösa djur.dock Avförekommande 35utgörsarterna av

brandfált ochenbart påbrandfalt varav 16förekommer på29senare
delbiotopen.enbart denhygge/stonnlucka varav 6 i19 på

biotoprespektiveAntal rödlistade regioniTabell inomarter

°/o1-21-4 1-2

nskoágtle ump:g
41132barrblandskog
44128barr-lövblandskog

kavlkfattig 32331.651tällslçqg "
ransunátiskog A79 29

75och bergbrant 19ras-
2767lövinslaggranskog med

sump 66 19ejövrig trivialskog
19"63aspskog :

björkskoig, 59 15. -
1248övrig sumpskog
1946
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Region +13

flest rödlistadebarr-lövblandskogama hyserochGran- arter.
med lövinslagBrandfált/hygge/stonnlucka, granskog samt

de båda högstaandel igransumpskogar har störst arter
Tab. 7.hotkategorierna

respektive biotopAntal rödlistade regioniTabell inomarter

°/o1-21-4 1-2

;av217V 68ejlsumpgranskog t
58 33175barr-Iövblandskog
52 32161barrblandskog

tallskog. 317,1117kalkfattig
sump 97triviatskogövrig .

41k37gransumpskog i
2888 25aspskog

36 4383lövinslagmedgranskog
28h 3580och bergbrantras-

312168sumpskogövrig
241668björkskog
382566ravinskog
261557ktibbalskog
442352.brandfäIt/hygge/stormtucka
27trädbryn/trädridå 1245

0019hässle

Region 4

Ädellövskogama, bestånd övrigblandadede medsynnerheti
rödlistadeinnehåller flestjämförelsedeädellövskog är utansom
lövinslaggranskog medbergbranterochEkskogarna, samtarter. ras-

1-2.hotkategoriernade högreden högsta andelen ihar
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anledning tillEn dominansen "övrig ädellövskog är attav
artrikedomen träd och oftabuskar hög dessai skogar, vilketärav ger
livsförutsättningar för lång rad trädartsberoende vedinsekter ochen
kryptogamer. Flertalet de ekanknutna förekommer ocksåarternaav
här.

mellan sidanAvgränsningen å ekskog och ädellövskogövrigena
och å andra sidan trädbärande hagmarker som förts tillt.ex.
skogen alltid lätt vidinte biotopklassiñceringen. Dettagöraattvar
betyder siffrorna för ekskog och ädellövskogövrig skulle kunnaatt

både något högre och något lägre, beroende på drarvara var man
odlingslandskapet.gränsen gentemot

Tabell Antal rödlistade respektive biotopinom i regionarter

1-4 1-2 %1-2

:63bokskog 119 45
barr-Iövblandskog 227 80 35
granskoglej sump ;227 78 34
barrbtahdskog om 6.5. 37
övrig trivialskog ej sump 162 46 28
trädbryn/trädridå 155 52 34

14:9
bergbrantrasáoch 132

aspskog 116 41 35
klibbalskog 98 31 32
övrig sumpskog 96 30
ravinskog 3792 34

,gransumpskog 84 31 37
granskog med Iövinslag 80 38 48
björkskog: 77 -.-23- 30t.. . .kaIkta§l$I§og;T " 71 523 32f
brandfält/hygge/stormlucka 60 26 43
hässle 53 16 30
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Region 5

klart flestädellövskogama förOckså den sydligaste regioneni svarar
andelen ihar denoch ekskogenrödlistade Bok- största arterarter.

1-2.Sårbar kat.hotad ochkategorierna Akut

respektive biotopAntal rödlistade i regionTabell inomarter

1-2 %1-21-4

bokskog
trädbryn/trädridá 48 33146

24 26ej sump 91granskog
2491 22klibbalskog

22 2975aspskog
26 3966och bergbrantras-

14 2654björkskog
15 3839kalktallskog

6 1931hässle
12 40brandfäIt/hyggelstonnlucka 30
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Diskussion

rödlistadeframgår det finns flerovanstående analysAv avsevärtatt
Antaletoch ädellövskogar i andra skogar.söder ii i änänarter norr

ytenhetgenerellt gånger högre irödlistade sannolikt 4-5ärarter per
dvsskillnaderna antalet unikaoch isödra i Sverigeän arternorra

finns där mellan å sidan regionerna 4-sådana barai Sverige enasom
följdoch andra sidan l-3 Dessaå5 större. mönster ärär ännu enreg.

artantalgenerellt betydligt högre ifinnsflera faktorer. 1 Det ettav
Ädellövskogama, ligger i söder,2söder jämfört med i ärsomnorr.

ochmänskliga trycketmed andra skogar. 3 Detartrikare jämfört är
söderAndelen skyddad skog isöder. 4har betydligt i ärvarit större

skyddadbråkdel arealen iendast norr.en av
betydertill relativt små områdeninskränktamångaAtt ärarter

hjälperbevaras där; det intelivsmiljöer måste justockså derasatt
landet.andra delararealer skyddas inomdessa arter att stora av

utökat skyddmedangelägetSlutsatsen det avsevärtär ettär ytterstatt
ädellövskogar, i södra Sverige.synnerhet gamlaoch dåskogar, iav

skyddet för våra iemellertidbetyder inteDetta arteratt norra
regioninomi hotkategoriema l-4tillräckligt. 509idagSverige är arter

indikation på så intetydlig3+1och i region2+1 811 är attarter en
fallet.är

denna utredningiskogstyps-/biotopindelning ärDen använtssom
utkristallisera de viktigasteförtillräckligegentligen inte att

kanfortbestånd.rödlistade skogsartemas Detför dekvalitéema vara
ocksåoch granskog. Mångaskillnad granskogpå ärarterstor mera

substratetden storbiotopsubstratspecifiktberoende änett somavav
innehållgammal skog,Generellt gällerråkar förekomma stortatt av

betydligtunderlagnäringsrikt ändöd ved och är gynnsammare
direktför sådanaviktigNäringsrikedomen ärär artermotsatsen. som

antalför detocksåmark- eller fältskiktetknutna till arterstoramen
ved.på träd ochdimensionerkräversom grova

frånlandet gällerhelaGenerellt för arternasatt,
kvaliténvilka områden ochavgörandebevarandesynpunkt, det är av

likasårationella skogsbruket,undantar från detdessa attsom man
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hänsyn skogsbruket tillämpas också där många rödlistadei arter
förekommer. Hittills har säkerställandet dominerats skogar påav
lågproduktiv mark. självklart bevarandearbetet i deninteDet är att
mån det alls lyckas blir billigare med sådant förfarande. Enett

skog kan innehålla tiotals flerhögproduktiv, överårig" gånger
dimensioner.rödlistade lågproduktiv skog med klenaänarter en
huvudsakligförekommer endast varav 2% medExempelvis 5%ca

förekomst skogslevande rödlistade skogligalandets inomarternaav
mil. 1997.impediment Cederberg

Ädellövskogslagen ibland lägga handhar påståtts övergrönen
varför ytterligare skydd onödligt. Settädellövskogar,Sveriges ansetts

emellertid heltsynvinkel detta påståendede inneboende ärartemasur
fortsatt ädellövskogsbruk,felaktigt. stadgar visserligenLagen men

död ved.gamla träd eller borttagandehindrar inte avverkning avav
landskap innebär också nedhuggningredan starkt fragmenteradeI

avstånden ytterligare ökarrödlistadevarje skog med arter attav
populationer. betydermellan kvarvarande Detta ävenattartemas om

strukturernahundraårsperiod får tillbaka de ivi inom någon rätta
sådana avstånd definns ofta kvar inomskogarna så inte attarterna

får biologiskt skogar.skogarna. Vi Förkan återkolonisera tomma en
hålträds-ädellövskogslevandehel vedberoendedel t.ex.arter,

kvarvaranderedan långt defragmenteringen gått såknäppare, har att
den"levande fossil inombetraktapopulationerna är att som som
fråndöhundraårsperioden oundvikligen kommer utattnärmaste

blirtill denna intelandet. harVi ännustort att attett gruppansvar se
större.

skiftandeproblem med våra skogargenerelltEtt är attannat
strukturellt olikaproduceratunder tidernas loppskogsbruksmetoder

töryngradesidagskogar viskogar. avverkningsmognaDe sersom
och sköttes medförra sekelskiftetefterkring eller strax

relativt godfall har skapatskogsbruksmetoder i många ensom
kring seklets mitt ochföryngradesheterogenitet. skogarDe somsom

ochgammelskogar har anlagtsgenerationskommer bli nästaatt
homogenabetydligt ensartade,med metoder skapatbrukats merasom

innebära våra rödlistadesannoliktskogar. kommerDetta arteratt att
flaskhalsflaskhals de kommande decennierna,inomtrångmöter enen
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betydande antalmedförakommersannolikt ettatt attsom
land.från vårthelt försvinnerskogslevande arter

från denna utredning kanresultatenfrågan ställas hurSlutligen bör
skogsmark behöverarealertill frågan hurkopplas stora somom

utgångspunkt från ovanståendemedomöjligtsäkerställas Det är att
utifrånalls låteröverhuvudtaget sigdetsiffror beräkna detta, göraom

fingervisning ifå klarkankunskapsnivå.dagens Däremot omman en
Genom inomutökasskyddet måstevilka skogstyper avsevärt. att

olikarödlistade inomfördelningenjämförarespektive region arterav
kvalitén säkerställdredanochfördelningenmedskogstyper av

biotoper måstebild vilkafåskogsmark, kan somavman en
sannolikhetmedräcker detbiotopemafleraprioriteras. För storav

områden,högkvalitativaallaundantamed ettinte utanattens
allabehållaför kunnatilldessutom nästanåterskapande måste att

arter.
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Bilaga

Vidsträckta kulturmiljöer i

skogen
MiljövårdsberedningensUnderlag till

skogsgrupp

Målsättning sammanfattningoch

beräknaskogsuppdrag syftar tillMiljövårdsberedningens att
bör vissaskog. samband med dettaskyddsbehovet Iav

medsamordnaskulturrniljövärden skogsmark kunna tillvara ochi tas
för skydda skog.de områden avsätts attsom

efterlämpliga objekt torde kunnaexakt förteckningEn upprättasav
dockbörFrån kulturmiljösektoms synpunktlänsvisa genomgångar.

utifrån kriterier:lämpliga områden skog vissaavsättas

s.k.agrarmiljöer,urval forntida fossilaförsta hand bör ett0
skapaförhackerörsområden, Götaland inkluderasi att

från skogsbruk.referensområden undantas moderntsom

önskvärt.kultur- naturmiljönsamband mellan ochvälbevarat är0 en
med lämpliga.bevuxna lövblandskogHackerörsområden är

ochkulturlämningarsambandet mellanskogar bevararännu0 som
produktivamedform hävdade lövskogardet biologiska iarvet av

inkluderas.börbrunjordar

kontinuerligtpostglaciala skogshistoriensydsvenskaden är0
traditionellademänniskan. bevarapåverkad För attav

därför visskaraktär mångfaldålderdomligabondskogamas är enav
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önskvärd.plockhuggningochskogsbetemedhävdkontinuerligt

skogarskyddadeingå i ärlämpligakulturmiljöer attärandra som0
agrarmiljöer, ochboplats-förhistoriskaandravissafrämst typer av

bergsbruksmiljöer samtkulturmiljöer,samiskafángstmiljöer,
tidigellerhusbehovsutnyttjandeefterspårmedmiljöer

skogsindustri.

växtregionerutifrånanalysSammanfattande
detiredovisaskulturmiljöervidsträcktaolikaförSkyddsbehovet
vidanvändesregionerskogligaåttadeutifrånföljande som

figur1991underlagRiksantikvarieämbetets

för älg.fångstgropssystemdelar:I lägreFörfjällsterräng.
samiskastenåldersboplatser,vattenanknutnaregionen:Hela

kulturmiljöer.

förfångstgropssystemenregionen:Helainland.Norrlands2.
Iskogsindustri.tidigstenåldersboplatser,vattenanknutnaälg,

ñnnbygder.syd:lnorr: kulturmiljöer.samiska

skogsindustri.Tidigrandbygder.höglandetsNordsvenska3.
bergsbruketsSvealandsdelen:ödesbölen.Storsjöbygden:

ochboplatsgropardel:kustlandsNorrlandslämningar. norra
ochbergsbruksyd:lagrarmiljöer.syd:iDelarhyddbottnar.

järnhantering.Iágteknisk

medagrarmiljöerregionen:HelaMälardalen.4.
stensträngssystem.ochröjningsröseområden

komplexstoraregionen:Helahöglandet. avSydsvenska5.
tidigagrarlämningar,andraochröjningsröseområden

järnhantering.IágtekniskLokaltskogsindustri.
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sydligaste Sveriges slättbygder samt Västgöta- och
östgötaslätten. Hela regionen: åkrarvälvda och
stensträngsområden.

skärgårdsbygden.7. Kust- och Främst Bohuslän:
stenåldersboplatser.

Öland8. och Gotland. Stensträngssystem blockparceller,och
s.k. "celtic ñelds".

501/1997:9814
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Riksantikvarie-vidanvändesskogliga regioneråttaDeFigur som
underlag 1991.ämbetets
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Inledning
skogsgruppMiljövårdsberedningens i april 1996gav

uppdrag underlag för eventuellRiksantikvarieämbetet i att ge en
kulturmiljöer vid skyddad skog.samordning med avsättning av

utredning avrapportering detta uppdrag.Föreliggande påutgör

redogjorde underlag till årsRiksantikvarieämbetet i 1990ett
kommitté 910614 för bevarandesin påskogspolitiska syn av

beskrevsskogsbruk. Kulturrniljöemas innehållkultunniljöer vid
åtgärderna förviktigaste generellautifrån skogliga regioner. Deåtta

hänsyn till kulturmiljöer markberedningåstadkomma ärstörre attatt
åldervariation trädslag ochbör förekomma, iinte ärstörreatt

det behövs individuell anpassningochönskvärd att aven
till trakthyggesbruk bättre hänsynavverkningen och alternativ tarsom

blädning.exempelvistill kulturspår,

det nämndakan komplement tillFöreliggande rapport ettses som
regional analys utgårdet alltså redan gjortsunderlaget. Eftersom en

från olika kulturmiljöer.det följandebeskrivningarna i typer av

storskaliga miljöertillFrån objekt
fråndelaridag har kulturmiljön härrör ikunskap viDen storaomsom

kulturrniljövården. Tidigareoch praxis inomrelativt forskningny
olika slag objekt,uppfattades kulturminnenvanligen smärresom av

rörde oftasttiotals sigvilka sällan några Detän meter stora.mervar
specielltforntida hällristningar, ochrunstenar etc.,gravar,om

antikvariskabyggnader. såväl vetenskapligavärdefulla I som
objekten lösryckta ändabehandlades tämligensammanhang även som

1960-talet.in på

hänseende miljötänkande etablerat i börjanvetenskapligtI ett avvar
antikvariska tillämpningen tillkom sakl960-talet, och deni samma
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1969.riksplaneringenfysiskadenkringmed arbetenaochisenast
storskaligaliksomtill dettamedverkatharPlaneringsprocessen

skogsbruket.metoderoch inominfrastrukturförexploateringar nya

årtiondetdetunderförstemellertid i senasteDet sett manstort somär
mycketsig kankultunniljöer isammanhängandeupptäckt varaatt
hektar.hundratalstiotals ellerfleraomfatta rentavoch änstora mer

ochformulerad,myckettidigarekunskap vagtDenna var
omfattandel980-talet. Demittenefter mestförstsystematiserades av

vanligenidagodlingsspår,forntidakulturmiljöerdessa utgörs avav
sådanamångasäkerligenharUrsprungligenskogsmark.belägna i

oftastdärdejordbruksmark, ärdagensifunnitslämningar men
sådanamedOmrådenfragmentariska.mycketellerbortodlade

ochsynliga delar,såvälbestårfornlämningar gravarsomav
lämningarosynligamarkskärvstenshögarodlingsrösen, etc., som ovan

härdarhusgrunder,kulturlager,formi mm.av

skogenifunnitsalltidharkulturMänsklig
skyddasandel skogvisspositivtdetkultur-miljösynpunkt attärUr en

Ensartadproduktionsmetoder.skogsbruketsmodernadetfrån
medsamklangstår ifögalandskapskogsodling ensartatett somger

dockden behöveri skogenMänniskanskulturmiljön. närvaroäldre
ellersignegativtnågot natur-uppfattasalltidinte ur varesom

skapatmänniskanharårtusenden tvärtomUnderkulturmiljöaspekt.
värden skogen.iuppfattarvimycket det somsomav

hävdengradhögÄldre kännetecknades iagrarsamhällentiders avav
omgivande skogarinägomarker ävenbara utannaturmiljön. Inte

såavseenden. Iolikautnyttjande i gottochskötselpräglades somav
skogen.prägel påsinistidenalltsedanmänniskan sattlandet harhela

tillfälligaanladetimmer,radpåpåverkades sätt; togSkogen manen
inverkantlertusenårigaskogsbete. Dennagynnadeåkrar och av

Sydsverige,särskilt iskapade, ettskogsekosystemenbönder på
med inslaglövskogskogslandskap därmångfacetteratbiologiskt av

beståndsdelar.viktigagrässvålarskottskog och var
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denhar påvisat samband mellanforskningårensDe ettsenaste agrara
mellan brunjord och podsol, åtminstone ibalansenhävden och

systematiskaoch gynnandelångvarigaBondensSydsverige. agrartav
förskjutit riktninghar samtidigt jordmånen iochvärdefullt löv gräs

mångfald. Dedärmed biologiskbrunjord och störremotmot en
dockharbarrskog, särskiltomfattande planteringama av gran,

deriktning podsol och utamuningförändrat balans idenna mot av
hävdgynnade arterna.

ochandra fornminnen,agrarlämningar ochmedKulturmiljön, storen
mångfalden hänger alltsåbiologiskadel den samman.av

tidersäldreviss del spårbär tillSkogsbestånden ännu agraraaven
Sydsverigesoch Beträffandelövgynnandehävd, med gräs.av

forntidaresultattill deldessakanbrunjordar ärstor ettanta att avman
arbete idvs omintetgörsmarkinvesteringar, någotochbönders som

barrskogsplanteringama.omfattandeoch med de

Sydsverige,kvalitet, åtminstone iskapaurskogarskapaAtt är att en ny
ochöverblicka.svåra Däremotresultatlångsiktiga utarmasär attvars

hävdgynnadebondskogama med sintraditionelladekrymper ständigt
mångfald.biologiska

kulturlämningarVidsträckta

Ålderdomliga agrarlandskapfossila

kulturmiljöervidsträcktaomfattandesärklassiDen mest avgruppen
fleramedbosättningareftermed lämningarkomplexutgörs agraraav

arealermark. Storasynligadelvisendastspår, ärtyper ovansomav
och intebetydande miljöerbildatillsammanskanmed olika lämningar

frånkanfossila agrarlandskap. Dessaforntidasällan kompletta vara
decenniemastill deändabronsålderolika tider, från senast

fomåkrar ibrukar redovisasjordbruksnedläggelse. Det somsom
frånallt lämningarframförsammanhangantikvariska treär

jämålder-medeltid,jämålder,bronsålder-äldrehuvudperioder: yngre
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l700-1800-talen.skiftena påför derespektive tiden stora

med olikaomfattande komplex lämningarRöjningsrösen utgör ett av
särskiljabakgrund. kan i principfunktionell Mandatering och tre

medeltidafrämsthackerör, dels troligendels s.k.kategorier,
från tid. Lämningamadels röjningsrösen utgörslämningar, och senare

komplex medomfattanderöjningsrösen,delentill största menav
förekommerhägnader, s.k. även.stensträngssystem,
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ÖversiktligExempel karta med ungefär skalriktig redovisningen av
Älvsborgsområden del län. Uppgifterrájningsröse- inom av ur

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.
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s.k.röjningsrösen,medområdenfomålqamaäldsta utgörsDe av
jämålder. Manbronsålder-äldreundertillkom"hackerör", avsersom

höglandet,Sydsvenskaröjningsröseområden, främstendast vissadå
delitteraturenI ärröjningsrösen.regelbundnahandplockade,med

sammanhängande"hackhem", De"hackerör", etc.omnämnda som
hektar.tiotalsfleratillfrån någramycketnormaltarealema stora,är

och mångaenskilda odlingsytor,svårtdet avgränsaOfta attär
ochnärbelägna ettkanstorlekvarierandeområden somsesvaraav

komplex.enda stort

extensivtavspeglarhackerörstyp ettområdenantagitsharDet att av
typiskasällaneftersomhandredskaplättabruk med serman

detGenerelltparcellindelningar. ärellerterrasskanteråkerformer som
tilllagtsstorlekmansbördasendast uppsomstenar enav
detvaritredanstenfri, ellergjortsmarkPåröjningsrösen. somsom

årder.hasamtidigt använtkannaturligt, man

iextensivtodladvarithahackerörstypåkermarkFossil ansesav
dePåår.30odlingscykeln varit 20 ytorharTroligenlångtidsträda. -

delsbetesvall,haftförmodligenharbesåddavarit sominte mansom
Inomibinder kvävedelssurhet, rotsystemen.markenbuffrar mot

kulturbetingadeförekommithatroligendethar ävenområdendessa
skottskogar.

röjningsröseområdenåterfinnstopograñska lägen avBeträffande
Markensandmarker.ochpå lättareuteslutande morän-hackerörstyp

Röjningsröseområdenhelt plan.kuperadkraftigtsåvälkan somvara
demedanmark,liknandeiförekommermedeltidaantas varasom

miljöer.stenbundnavarierandemycketiförekommersentida
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Ovarsukxskana
ua

S000N matar23 okvuisxan:m
Kmnonorqnadxelouamråda

unqetársxalnklnql

samermotsvararlagatorIokzlkznor
ronaqon

hackerör,Utbredningen röjningsröseområden med s.k.Exempel av
omfattarprickmarkerade. karterade områdetungefär skalriktigt Det

km2drygt stad. Omkring hela arealenkring 5%100 Växjö utgörav
skog Uppgifterhackerörsområden, dvs andelen högre.i är ur

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.

15 .901/1997:08
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UPPSALA
barrskog 41,3%

ihagmark 8,8%
blandskog 32.6%

odef. 17,2%skog lövskog ,2%

olikafördelning påRojningsröseområdenasExempel 3: typer av
Ekeby,Alunda,län socknar:Uppsala 5skogar delinom av

Hökhuvud.Forsmark, ochHarg

IÄLVSBORG

barrskog 28,8%

lövskog 7,8%

odef.skog 2,3%

39,2%hagmark

olikapåRojningsröseområdenas fördelningExempel typer4. av
Älvsborgs innekumla,Dannike, Fsocknar:län 11delskogar inom av

Månstad, Seglora,Ljushult, Länghem,Hillared, Kinnarumma,
Tvärred.ochSödraSexdrega, Säm
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KRISTIANSTAD

blandskog 26,5%
barrskog 21,9%

odef.skog 6.7% lövskog 34,4%

fördelning olikaRöjningsröseområdenas påExempel 5: typer av
Brönnestad,län 13Kristianstaddel socknar:skogar inom av
Sandby, N.Ignaberga, Matteröd,Gumlösa, N.Farstorp, Finja,

Nävlinge, ochStoby, Sörby, Vankiva Vinslöv.Mellby,

RAÃssfornminnesregister.Uppgifter ur

antal
områden

25

20

15

10

5

ha20-2416-1912-158-114-70,25-3

län.socken, Lareal MellbyRöjningsröseområdenas N.Exempel i
fornminnesregister.Uppgifter Riksantikvarieämbetetsur
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antal
områden
15

10

1200800-999600-799 rn400-599200-39950-199

Mellbylängdmått N.Röjningsröseområdenas iExempel största
RiksantikvarieämbetetsUppgifterlän.socken, L ur

fornminnesregister.

antal
områden
15

12

9

1200800-999400-599 600-799200-39950-199 m

AlundalängdmåttRöjningsröseområdenas iExempel 8: största
RiksantikvarieämbetetsUppgiftersocken, län.C ur

fornminnesregister.



sydsvenskahackerörsområdena återfinns detdominerande påDe
generelltGötalandsskogsbygdema i inland,och överhöglandet i

Hackerörsliknandefinns.undantagkustlinjen,högsta även om
Uppland,påträffats nordöstraårunder iröjningsrösen har ävensenare

medutmarksmiljöer tillsammansbetecknaskani vad somsom numera
eller jämålderstyp.bronsålders- äldrestensättningarochrösen av

sydsvenska.deSannolikt deär typ somav samma

RAÄ m marktypStorlek anm

lövskog1272007 530x240

granplant1övskog+barrskog83 60016 380x220

hygge,delvisgranplam,barrskog10000036 400x250
skadatkrañigt av

Skogsmaskin

lövskog64 81 000300x270

granplantbarrskog-Plövskog69 290x250 72 500

lövskog72 22 000200x110
300130x110 14

91 200 "75 480x190

socken,MatterödröjningsräseområdenFörteckning iExempel 9. av
Riksantikvarieämbetetsuppgifterlän,Kristianstad ur

fornminnesregister.

motsvarande iröjningsröseornrådenEventuellt spriddafinns typav
Norrland. IdelarochDalslandochVärmland av

förregistretofficielladetfomminnesregister,Riksantikvarieämbetets
röjningsröseområdenkulturlämningar,andrafornlämningar och är

ochKristianstadsbeträffandedokumenteradeendast systematiskt
län.Kronobergs

idetidagundersökningarGenom arkeologiska attvet man
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information,väsentlig bara dehackerörsområdena går få fram inte iatt
invid dem. harmellan och Man blandenskilda lika välrösena, utan

lång ochområdena vanligen harkunnat konstatera attannat en
falloch det i vissaanvändningstid, ofta hundratals år,komplicerad att

boplatslämningar.ingår samtida

finns de s.k.historisk tidfrån äldrekända röjningsrösenaDe mest
Ödesbölena ursprungligenJämtlands län"Ödesbölena" i var.

ochmellan 1100-under vissa perioderi driftbondgårdar varsom
medsambandödeläggelsen har il400-talen. Mycket sattsav

klimatförsämringtidvis1300-talet,digerdöden på även var enom
orsak.bidragande

medframträderÖdesbölenaåkerfonnema påSjälva terrassersom
enstaka husgrunderbebyggelsen kanspridda röjningsrösen. Av synas.

slätten-markerbetes- ochförståsingickUrsprungligen även stora som
markerna kande bästaspår,synligaefterlämnat någrasällan även om

nutid.ända fram iefter medeltiden,långtför slåtterha utnyttjats

Ödesbölena högläntaregeltopograñskt ikännetecknas av
motiveradessöder. Placeringenvettandehelstterränglägena, mot

Ödesbölen ifrämst registreratsharfaktorer.klimatologiskafrämst av
iområden har registreratsliknandefåtalJämtlands län. Ett

bd"SNA",Nationalatlas,skogsbygder. Se SverigesSydsveriges
41.kulturmiljövård""Kulturminnen och s.

fråndet förekommervanligt röjningsrösenmycketDet attär även sen
helakändal700-l900-tal. Sådana nästantid d.v.s. från överär

, ochtill förtämingrelateraskan delandet. Vanligen torpaven
dock sigdetNorrland kanutflyttade gårdar. I röra enom

medfomåkramasentidaåterfinns deTopografisktnykolonisation.
landskapsavsnitt. Devarierandemycketröjningsrösen inom nu

deregistrerade,systematisktinteåkramaövergivna är men
Norrland.glesare ihela landet,förekommer änöver om

efterñnngårdarSvealand finns mångadelarsödra Norrland ochI av
l500-l600-talen. Iutrnarksskogar under främstkolonisation aven



omfattning,i ävenbarrskogsvedjadesfinnbygder stor mandessa om
91.Se SNAmark.spårnågraidag knappast s.ovanser

omfattande arealer utgörsbildakanagrarlämning avEn typ somav
regelitalar stensträngssystemNär avsesstensträngssystem. omman

somvär påvanligtämligenhägnadskaraktär,äldrespecielladen typ av
Östergötland delarochÖland, Uppland,ioch avGotland samt

markflestadehänseende hartopografiskt typerVästmanland. I av
medområdenförekommerGotland även storafrämstPåutnyttjats.

39-40.SNASeblockparceller.förhistoriska s.

spårtydligamedkombineradeoftaVästsverige stensträngar avI är
jämålder. Enfrånvanligenbandparceller,s.k. gruppåkermark i

främstområden iiförekommeråkerparceller, storabandformiga som
ryggadeellervälvdade s.k.jordbruksbygder utgörsVästergötlands av

faserseklemastvådetillhör avsenasteåkrarna. Dessa
40-41.SNASejordbruksexpansion. s.

fångstmiljöerochboplats-Förhistoriska

hörskogskyddadinkludera ilämpligakulturmiljöer attärTill de som
kallaridagvistenåldern. Detfrånboplatsermedområdenäven

tyder påföremålolikafunnitdärplatser somboplatser utgörs manav
boplatsernapåNorrland kanallt iFramföraktivitet.mänsklig man

iblandoch ävenboplatsgropar,s.k.anläggningarpåträffaäven som
kändaDe"koksten".s.k.skärvstensvallarochhyddbottnar av

denlängsdefinnsDelsvattenanlmutna.vanligenboplatserna är
landhöjningen,medtaktivarierathavsstrandlinjen,förhistoriska som

14-SNASesjöar.ochvattendraglängsboplatserna s.påträffasdels
15.

ochälgfångstpassivÄnda tillämpatharstenålder rensedan avman
infördes.eldvapentill dessanvändes attGropamamed fångstgropar.

älvarellermed, sjöareller längsmellan,anlagdaVanligen är systemen
Utbredningsområdetvandringsleder.naturligadjurensför spärraatt av

ned iändalandetkustnäradetdelarochinlandNorrlandshelaär av
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SeSvealand norrlandsgränsen. SNA 60-61.s.ovan

helaomfattarefter samisk renskätarkulturlämningarOmråden med en
områdendagens samiskatill fjäll,Norrland från kust även om

miljö beståLappland. Lokalt kanbegränsas till något än avenmer
kåtatomtenvisten ochboplatslämningar gravar,som

64-69.Seoch kultplatser, SNAfångstanläggningar etc. s.

Ålderdomlig tidersäldremetallhantering och

skogsutnyttj ande

uppvisarjärnframställningsplatsernalågtekniskaoftast äldre,De
ochslaggvarpkolningsgropar,oansenliga lämningar,relativt som

ellersluttningarvanligen närablästerugnar. Det avsatser myrarvar
utgjordeseftersom järnråvaromaanspråkmark ieller låglänt togssom

lågtekniskadenefterLämningarrödjord.myrmalm ellerav
SNAlandet. Sepåträffats många håll ipåharjämframställningen s.

54-55.

frånfinns åtminstoneframför allt järn,metallframställning,efterSpår
industriellBergsbruket ioch framöver.århundradena före Kristus mer

såväl järn-rördemedeltid, ochtidiguppstod undermening som
delartillBergsbruket hadesilverframställning.ochkoppar- stora en

dåochfrånmalmendåkaraktär togpermanent gruvorman
vattenhjul,medhyttorskedde påbearbetningen masugnar,

råvaraviktigslaggvarp Enbodar,smedjor,rostningsgropar, etc.
dessakolmilor;framställdes iträkol,utgjordes dock avsomav

hördebergsbrukettusental. Till ävenikolbottnaråterfinns idag
vidareförädling.förhundratals hammare

fyndighetema. HyttomaförståsstyrdesLokaliseringen avgruvorav
vattendrivnatidigt infördesredanplacering,friarekunde ha menen

ochstorleklagomvid bäckarlade hyttornablåsbälgar, varför avman
till dagensrelativt välbergsbruketfall. medeltida avgränsatärDet

56-59.områden. Se SNAandraoch vissaBergslagen s.
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alla landetsI skogsbygder förekommithar det varierandeäven
verksamhet husbehovsutnytzjande eller tidig skogsindustriav som
efterlämnat vissa spår. Regionalt eller lokalt finns exempelvis
omfattande lämningar efter kolning,tjärbränning, pottaskebränning,
flottning, etc.

Vidsträckta
kulturmil jöer

skogeni

agrar-
miljöe
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