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Skogsbrukets påverkan på skogslandskapet i Sverige  

- Vikten av artskydd och ökad hänsyn 
 

En stor andel av Sveriges hotade växt- och djurarter är beroende av skogen som livsmiljö, och har under 

en lång tid påverkats negativt av skogsbrukets framfart i skogslandskapet. Skogsbruksåtgärder såsom 

avverkning, gallring och röjning kan förstöra både livsmiljöer och påverka interaktionerna mellan 

populationer om miljöhänsynen är bristande, vilket kan hota den långsiktiga överlevnaden på platsen 

och därigenom även artens bevarandestatus. Artskyddsförordningen är det huvudsakliga regelverket i 

svensk lagstiftning som reglerar skyddet av växter och djur, och är en viktig del i arbetet för att 

upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för arter. Syftet med mitt projekt är att analysera hur fem 

skogslevande nationellt hotade arter och deras livsmiljö påverkas av skogsbruket, samt hur en 

skogsbruksåtgärd kan genomföras på ett sådant sätt så att den inte bryter mot förbuden inom 

artskyddsförordningen och därmed hotar arternas bevarandestatus. Åtta fältbesök gjordes till 

skogsbestånd där arterna observerats, där den omgivande miljön och viktiga strukturer såsom mängd 

död ved, vegetationssammansättning och ljusinsläpp noterades. Specifika fallstudier för varje art och 

dess förekomstlokal kunde sedan konstrueras utefter den insamlade informationen för att besvara den 

aktuella frågeställningen. Ett hållbart skogsbruk i linje med artskyddsförordningen har framförallt visat 

sig innebära avsättande av större sammanhängande områden och tillämpning av hyggesfria metoder vid 

avverkning, men även ökad miljöhänsyn är en viktig faktor. Grunden till ett hållbart skogsbruk bygger 

på medvetenhet, vilket endast kan uppnås genom satsningar på utbildning inom branschen. 

 

 

The change in forestry methods in Sweden has for a long time affected many of the endangered species 

that depend on the forest habitat. Forestry measures such as logging, thinning and clearing can destroy 

the habitat and influence interactions between populations, which could threaten long term survival and 

thus species conservation. The Species Protection Ordinance (SPO) is the main framework of Swedish 

law governing the protection of plants and animals, and is an important part in the work for conservation 

of endangered species. I have analyzed (1) how five forest-dwelling nationally threatened species and 

their habitats are affected by forestry, and (2) how forestry measures can be implemented so that they 

do not break the legislations of the SPO and thus do not threaten the species' conservation status. Eight 

field visits were made to forest locations where the species have been observed. The surrounding 

environment and structures such as the amount of dead wood, light conditions and vegetation 

composition were recorded and case studies for each species and its local habitat were constructed based 

on the collected information. My study shows that key measures for a sustainable forest management in 

line with the SPO are protection of larger, contiguous areas from forestry and a more widespread 

application of continuous cover forestry methods as well as increased environmental consideration and 

proper planning. I conclude that sustainable forest management is based on awareness that can only be 

achieved by investing in education.   

 

1 Introduktion 
 

Genom framväxten av ett intensivt landsomfattande skogsbruk har skogslandskapet 

genomgått en stor förändring i Sverige det senaste århundradet (Björse & Bradshaw 1998; 

Ericsson m.fl. 2000). Dagens brukade skogar skiljer sig i betydande grad från det gamla 

naturskogslandskapet, dvs. skog som i stort sett helt undgått sentida avverkningar, och idag 

utgörs endast ca 5 % av den produktiva skogsmarken av orörd eller begränsat brukad 

naturskog. Utanför de fjällnära områdena, där de flesta orörda skogarna finns, är andelen 

naturskog under 1 % (Bernes 2011). Dagens skogsbruksmetoder, såsom trakthyggesbruk, 

kvävegödsling, markavvattning och trädplantering har resulterat i täta och homogena 

skogsbestånd som till allra största delen är bestående av gran (Picea abies) och tall (Pinus 

sylvestris) (Lundell m.fl. 2015). 
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Redan 1991 konstaterade SkogForsk i sin handbok ”Naturhänsyn i skogen” att ”För att kunna 

behålla livskraftiga stammar av de hotade arterna, måste vi värna om de naturskogsområden 

som fortfarande finns kvar (…) om vi inte kan vända utvecklingen kommer många av 

naturskogens växter och djur vara försvunna inom en ganska snar framtid.” (Aldentun m.fl. 

1991). 25 år senare är situationen mer eller mindre densamma, med en biologisk mångfald 

som påverkas i hög grad av förstörda livsmiljöer till följd av skogsbrukets intensiva 

markanvändning (Bergkvist 2013). 

 

Omvandlingen av naturskogarna är en av de allra starkaste orsakerna till varför allt fler 

skogslevande arter minskar i antal i Sverige (Berg m.fl. 1994). Mer än hälften av alla 

landlevande arter i Sverige är knutna till skogsmarken, och det finns drygt 2100 rödlistade 

arter som utnyttjar skogslandskapet (Naturvårdsverket 2015a). Det största hotet mot de 

skogslevande arterna i Sverige idag utgörs av skogsbruket (Rönning & Oldhammer 2013), 

och de senaste 60 åren har 60 % av den produktiva skogen kalavverkats i Sverige och 

omvandlats till produktionsskogar (Larsson 2011). Resterande 40 % har i stor utsträckning 

påverkats av skogsbruksåtgärder såsom gallring, röjning och gödsling (Nilsson 2015). 

Minskad areal naturskog, fragmentering av landskapet, ensartade och homogena trädbestånd, 

brist på naturliga störningsregimer samt minskad mängd död ved och få lövträd är de 

viktigaste anledningarna till att den biologiska mångfalden minskar i skogen i Sverige, och 

samtidigt något som är starkt influerat av skogsbruket idag (Esseen m.fl. 1997; Angelstam 

2004; Johansson m.fl. 2009). 

 

Som följd av skogsbrukets starka påverkan på landskapet förväntas i medeltal två hotade 

skogslevande arter per år försvinna från de svenska skogarna inom den närmsta framtiden 

(Appelqvist 2005), och skogsbruket har bidragit till en omfattande trivialisering av skogens 

flora och fauna genom att gynna ett mindre antal arter men missgynna desto fler (Larsson 

m.fl. 2008). Mängden oskyddad skog med höga naturvärden bedöms uppgå till 1,3–1,5 

miljoner hektar produktiv skog. De senaste åren har dock två till fyra gånger så stor areal 

gammal skog med höga naturvärden avverkats än som har skyddats (Naturvårdsverket 2014). 

Berglund (2014) konstaterar att oskyddade skogar med naturtypskvaliteter omgående måste 

skyddas samtidigt som stora arealer av dessa på sikt måste återskapas genom restaurering 

(Eide 2014).  

1.1 Landskapet och biologisk mångfald  
Idag saknas i princip de riktigt gamla trädbestånd som tidigare var utbredda över hela landet, 

och viktiga beståndsdelar såsom död ved samt gamla och förmultnande träd har minskat i 

mycket stor omfattning i skogslandskapet till följd av det intensiva uttaget av biomassa från 

skogsbruket (Kuuluvainen 2002). Stora, grova träd har i södra Sverige minskat till en 

hundradel jämfört med det gamla kulturlandskapet (Angelstam & Mikusiński 2001). I en 

naturskog förekommer över 100 olika ekologiska nischer, medan det endast finns cirka 16 i en 

typisk produktionsskog (Nilsson 2015). Denna förändring i miljön påverkar mångfalden av de 

många arter som är knutna till dessa naturskogselement. Uppemot 7000 flercelliga arter i 

skogen är beroende av död ved åtminstone under någon fas i livet, och det finns fler 

insektsarter som lever på döda än på levande träd (Bernes 2011). Bristen på död ved och 

kontinuitet i skogslandskapet drabbar därmed många arter av både mossor, lavar, svampar och 

insekter, och är den främsta orsaken till att inga av de i EU-direktiven förtecknade vedlevande 

leddjur idag har en gynnsam bevarandestatus (Eide 2014).  

 

Uttaget av biomassa i form av avhuggna grenar och toppar (”grot”), som också kan hysa stora 

naturvärden, har dessutom intensifierats de senaste decennierna på grund av en ökad 
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efterfrågan på biobränsle som ersättning för fossila bränslen (Laudon m.fl. 2011). Det ökade 

uttaget innebär en förlust av livsmiljöer och skydd för många vedlevande och rödlistade arter, 

exempelvis skalbaggar som utnyttjar den solexponerade veden (Jonsell & Hedin 2009). 

Bortförsel av framförallt högar av lövträdsgrot kan även fungera som en dödlig fångstfälla för 

många sällsynta arter som nyttjar dessa livsmiljöer för skydd (de Jong m.fl. 2012). Det 

moderna skogsbruket har på grund av sitt stora genomslag påverkat den biologiska 

mångfalden mer än någon annan mänsklig verksamhet i större delar av landet, och den nutida 

bristen på död ved är en av de förändringar i skogslandskapet som har haft allra störst negativ 

inverkan på en stor mängd arter (Siitonen 2001). Död ved anges som en av de allra viktigaste 

faktorerna för bevarandet av biologisk mångfald i skogen (Johansson m.fl. 2009). Nästan 

hälften av de skogsbundna fågelarterna i Sverige visar en minskande trend över de senaste 30 

åren och sämst har utvecklingen varit för de arter som är knutna till strukturellt komplexa och 

obrukade skogar, såsom fullslutna, flerskiktade skogar med riklig förekomst av död ved och 

äldre träd (Ottvall m.fl. 2008). 

  

1.1.1 Vikten av kontinuitet 
En av de allra främsta orsaker till den omfattande minskningen av biologisk mångfald, såväl 

globalt som i Sverige, är fragmenteringen av landskapet, där sammanhängande skogsområden 

splittras till mindre skogsbestånd vilka är isolerade från varandra (Angelstam & Mikusiński 

2001). Skogar som under en längre tid har haft en utbredd kontinuitet och därmed inte är eller 

har varit fragmenterade hyser ofta flera habitat där många arters krav på livsmiljö uppfylls 

genom en stor variation av träd i flera olika åldrar och successionsstadier (Dahlberg 2011). 

Naturskogar har till exempel visat sig inneha en mycket högre förekomst av flertalet 

insektsarter, jämfört med produktionsskogar (Nitare m.fl. 2004). Begreppet kontinuitetsskog 

kan definieras på lite olika sätt, men generellt kan sägas att de tack vare höga naturvärden ofta 

hyser flertalet naturskogsarter, rödlistade arter och signalarter vilka alla är mycket känsliga för 

fragmentering (Dahlberg 2011). Kontinuitet finns därmed både i rumslig (ingen 

fragmentering) och tidslig (lång tid av orördhet) skala. Kontinuitet är betydelsefullt i 

synnerhet för de rödlistade arter som är ovanliga, svårspridda och minskande i 

skogslandskapet (Sandström m.fl. 2015). Skogsstyrelsen konstaterar att ”(…) det måste finnas 

en kontinuitet av lämpliga livsmiljöer i tid och rum för att varje art ska fortleva.” (Cedergren 

2008). 

 

Samtidigt som naturskogsartade skogar på högproduktiv mark oftast är de mest artrika 

skogsmiljöerna, är de även de mest eftertraktade bestånden för skogsbruk (Nilsson 2015). Om 

kontinuitetsskogen avverkas kan flertalet arter försvinna samtidigt som deras förutsättningar 

för återetablering (Forsberg 2012). I Naturvårdsverkets uppföljning av de svenska 

miljökvalitetsmålen konstateras att det största hotet mot de många rödlistade arterna som 

lever i skogen är just avverkning av biologiskt rika skogar med lång kontinuitet 

(Naturvårdsverket 2015a). ArtDatabanken skriver: 

 

”Anledningen till att tre av fyra rödlistade skogsarter minskar är 

omvandlingen av kontinuitetsskogar till produktionsskogar. 

Utformningen av skogsbruket, och särskilt trakthyggesbruket, bedöms 

därför vara den faktor som har starkast negativ inverkan på skogens 

arter.” (Larsson 2011). 

 

Samtidigt som mindre än 2 % av landets skogsareal är skyddad utanför de fjällnära områdena 

(SCB 2011) visar en utredning att minst 8–16 % av skogslandskapets bestånd måste avsättas 

för att minska hotet mot den biologiska mångfalden. För flertalet specialiserade arter krävs att 
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uppemot 50 % av den ekologiskt intakta livsmiljön bevaras på landskapsnivå (Angelstam 

m.fl. 2010). Därtill krävs att cirka 20–40 % av naturtillståndets mängder av viktiga resurser 

såsom död ved och viss mängd lövträd bevaras för att många arter, särskilt de hotade, ska 

kunna leva kvar. Dagens nivåer av dessa resurser i det svenska skogslandskapet är dock 

mycket lägre än så (Angelstam m.fl. 2010).  

 

Om den naturliga livsmiljön fragmenteras och sjunker till nivåer under dessa tröskelvärden får 

arter svårt att förflytta sig mellan miljöerna, och riskerar att dö ut i isolerade delpopulationer 

(Andersson & Angelstam 1997). Att återskapa en förstörd naturmiljö eller återinföra en art 

som försvunnit från platsen kräver mycket större insatser och resurser än vad som krävs för att 

istället bevara miljön med dess ekologiska funktion. I och med att skadorna ofta kan bli 

irreversibla, är det förstnämnda alternativet inte ens alltid möjligt (Forsberg 2012).  

 

1.1.2 Metapopulationer och fragmentering 
Fragmenterade skogsöar i ett omgivande hav av hyggen kan utgöra ett typiskt heterogent 

landskap där så kallade metapopulationsstrukturer förekommer. Metapopulationer beskrivs 

som ”ett system av lokala populationer av en viss art vilka är delvis isolerade från varandra 

men mellan vilka det ändå äger rum en viss trafik av individer och utbyte av gener.” 

(Nationalencyklopedin 2016a). De lokala populationerna är åtskilda genom olika barriärer i 

ett heterogent landskap, såsom ett hygge, men är sammanlänkade genom immigration och 

emigration. Genom att studera de dynamiska konsekvenserna av dessa förflyttningar mellan 

de lokala populationerna kan man beräkna arters överlevnadschanser i ett landskapsperspektiv 

(Hanski 1998). Om en delpopulation dör ut från ett område kan det återkoloniseras av 

individer från en annan delpopulation, om det finns tillräckligt stora spridningsmöjligheter 

(Reece m.fl. 2014). Därigenom kan metapopulationen som helhet bevaras, trots utdöende av 

enstaka delpopulationer (Grilli m.fl. 2015). En art beräknas kunna överleva i ett landskap om 

metapopulationskapaciteten är större än ett visst artberoende tröskelvärde (Hanski & 

Ovaskainen 2000). Lokalerna har med stor sannolikhet varierande kvaliteter, med skiftande 

mängd föda och andra resurser. I en lokal med hög kvalitet är populationstillväxten positiv 

(födslarna överskrider döenden), och individer kan därifrån spridas till andra lokaler och 

delpopulationer i landskapet. En sådan lokal kallas källa. Motsatsen, lokaler med en negativ 

populationstillväxt, kallas sänka och upprätthålls endast genom immigration från andra 

delpopulationer. Detta bildar en dynamik med immigration och emigration som kan 

upprätthålla metapopulationerna i landskapet. Källpopulationerna behöver skyddas för att 

metapopulationen som helhet inte ska dö ut (Appelqvist 2005).  

 

När det gäller djur kan det vara både svårt och farligt för en art att röra sig över den barriär 

som ett kalhygge utgör, till exempel genom avsaknad av träd eller buskar som gömställen mot 

rovdjur. Interaktionen mellan delpopulationer beror därför till stor del på landskapets struktur 

med avseende på avståndet mellan möjliga habitat och antal korridorer som sammanbinder 

habitaten och möjliggör för spridning av individer (Opdam 1991). Det är av stor vikt att 

bevara även sänkpopulationerna, då utbytet mellan dessa och källorna är essentiellt för att 

upprätthålla en genetisk diversitet (Margan m.fl. 1998).  

 

Dynamiken i de lokala delpopulationerna påverkas av habitatens storlek och kvalitet och av 

eventuell negativ inverkan från det omgivande landskapet. I små delpopulationer blir faktorer 

som genetisk och demografisk stokasticitet viktigare än i större populationer, då de kan 

påverka populationen som helhet i mycket större omfattning (Townsend m.fl. 2008). 

Förhållandet mellan utdöendehastigheten i lokala delpopulationer och återkolonisation från 

andra delpopulationer avgör hur länge hela metapopulationen i landskapet kan bestå (Opdam 
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1991). Ju fler tillgängliga och lämpliga habitat, desto större chans har arten att överleva i 

landskapet (Hanski & Walsh 2004).  

 

Habitatstorlekens betydelse 
Inom naturvårdsarbete är en ofta återkommande fråga huruvida ett större sammanhängande 

avsatt område är bättre än fördelning av den skyddade habitatytan över flera små områden, 

eller om det är tvärtom (Zhou & Wang 2006). Debatten (”Single large or several small – 

SLOSS”) har inget entydigt svar, då båda har sina för- och nackdelar beroende på vilken art 

och biotop som studeras (Virolainen m.fl. 1998; Rösch m.fl. 2015). 

 

En fördel med större skyddade områden är till exempel att en mer utbredd mosaik av biotoper 

och naturliga störningsregimer bättre bevaras. Många arter kan lättare utveckla stora 

populationer i större, stabilare (långsiktigt hållbara) reservat, vilket innebär att de löper 

mindre risk att dö ut från området (Appelqvist 2005; Rösch m.fl. 2015). Vid fragmentering av 

landskapet till mindre habitatöar uppstår dessutom ofta kanteffekter, vilket innebär en ökad 

fysisk eller biologisk påverkan på habitatet från områdets yttre kanter och de 

miljöförhållanden som råder där (Roberge m.fl. 2011; Collinge 1996). Dessa kanteffekter 

utgör ofta ett hot mot många arter, då det kan innebära att vissa arter kan tillkomma eller 

expandera sina revir, och hota de arter som fanns i området från början genom antingen 

predation eller konkurrens (Lindenmayer & Fischer 2006). 

 

Arter som är svårspridda och konkurrenssvaga behöver generellt sett stora bevarade 

skogsfragment med lång kontinuitet utan större kanteffekter för sin överlevnad (Virolainen 

m.fl. 1998). Ofta är dessa arter specialiserade på sådana förhållanden som råder i fragmentets 

inre delar, som inte är påverkat av kanteffekter från den omgivande miljön (Appelqvist 2005).  

 

Generellt argumenteras för att den totala ytan av flera små fragment kan täcka en bredare 

geografisk utbredning och en mer heterogen miljö än vad ett sammanhängande område av 

samma yta kan (Rösch m.fl. 2015). Detta innebär även att en större mångfald av arter skulle 

kunna skyddas (Virolainen m.fl. 1998). För arter som naturligt lever i en heterogen, luckig 

miljö och kan sprida sig lätt mellan habitat kan flera små skyddade områden vara tillräckligt. 

 

För arter som skapar en metapopulationsdynamik är det av stor vikt att områdena vid 

avsättande av mindre reservat är närliggande varandra för att underlätta spridning mellan 

delpopulationerna (Rösch m.fl. 2015). Ett småskaligt områdesskydd är mer inriktat på 

bevarande av gener, populationer och specifika arter, medan större områdesskydd inriktas på 

landskapsnivå, med bevarande av vegetationstyper och ekosystem. Skydd av större områden 

kan minska risken för utrotning, medan skydd av flera små områden kan öka artmångfalden 

(Virolainen m.fl. 1998). 

 

1.1.3 Dynamiska processer och konkurrens 
Naturliga störningsregimer är viktiga faktorer som formar och till stor del bestämmer 

artsammansättningen och diversiteten i ett skogslandskap (Sprugel 1991; Bengtsson m.fl. 

2003; Johansson m.fl. 2009). Många arter och vegetationstyper är starkt knutna till naturligt 

återkommande störningar, såsom bränder, stormar och översvämningar (Angelstam & 

Kuuluvainen 2004). Markstörningar som dessa ger vissa arter chans att etablera sig genom att 

gynnsammare förhållanden uppstår, till exempel genom minskad konkurrens från omgivande, 

större växter som en följd av ett ökat ljusinsläpp (Nitare 2013; Finck 2014). Vid naturliga 

störningar sker även ofta självgallring bland lövträd, vilket skapar stora mängder död ved med 

höga naturvärden (Angelstam 1998). Brand är den viktigaste störningsregimen i boreala 
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naturskogar, och är därmed en viktig del i upprätthållandet av sådana strukturer i livsmiljön 

som många arter anpassade till (Aldentun m.fl. 1991; Esseen m.fl. 1997; Johansson 2006). 

Unga, nyligen brända trädbestånd utgör till exempel habitat för många olika insekts- och 

fågelarter (Angelstam 1998). Brand skapar även förutsättningar för en lövträdssuccession, 

vilket många arter är beroende av (Ljungberg 2016; Esseen m.fl. 1997), exempelvis 

vedlevande insekter (Kuuluvainen 2002). Brand utarmar därtill marken på kväve, vilket kan 

vara mycket viktigt för många arter som är anpassade till en lägre kvävehalt i marken än vad 

som uppstår vid skogsbrukets kvävegödsling (Aldentun m.fl. 1991). För många hotade och 

konkurrenssvaga växter är markstörningar livsnödvändigt, då det hejdar igenväxningen och 

skapar öppna ytor i fältskiktet där plantorna lättare kan etablera sig (Berglund 2015). Tidiga 

successionsarter såsom tall och asp samt andra lövträd får svårt att fortplanta sig och överleva 

när en dominant sekundärart som gran breder ut sig (Linder m.fl. 1997). Dessa naturliga 

markstörningar har effektivt motverkats i skogslandskapet idag för att underlätta för 

skogsbruket, särskilt genom förhindrande av skogsbränder (Zackrisson 1977; Ring m.fl. 2008; 

Maad m.fl. 2009). Ett annat exempel är översvämningar, som till stor del upphört genom 

vattenregleringar i skogsbrukssyfte (Nilsson m.fl. 2001). 

1.2 Brukningsmetoder  
Genom det faktum att den absoluta majoriteten av skogsmarksarealen i Sverige inte omfattas 

av något formellt skydd ställs höga krav på hur skogsmarken brukas för att kunna bevara den 

biologiska mångfalden (Forsberg 2012). Val av metoder inom skogsbruket kan göra stor 

skillnad, och vara avgörande för en arts chans att överleva. 

 

1.2.1 Traditionellt skogsbruk 
Trakthyggesbruket (även kallat föryngringsavverkning) har sedan 1950-talet varit det 

dominerande skogsskötselsystemet i Sverige. Hela skogsbeståndet avverkas samtidigt, och 

följs sedan av en enhetlig sådd eller plantering av en ny skogsgeneration (Bernes 2011). 

Resultatet av trakthyggesbruket blir likåldriga och enskiktade trädbestånd (Albrektson m.fl. 

2012). Metoden innefattar markberedning, gallring och röjning, och beräknas ge omfattande 

negativa konsekvenser för naturmiljön och den biologiska mångfalden (Forsberg 2012). Den 

drastiska förändringen i landskapet som detta leder till innebär en omvandling av 

skogsekosystemen i grunden, och till följd av den omfattande påverkan som trakthyggesbruk 

innebär kommer endast en liten del av skogslandskapet i Sverige inom några årtionden att 

utgöras av skyddad, äldre och variationsrik skog (Eide 2014). Produktionsskogar med sådana 

monokulturer skapar en brist på diversitet av livsmiljöer, vilket tränger undan den biologiska 

mångfalden (Rosell m.fl. 2010; Felton m.fl. 2016).  

 

Vid några tillfällen innan slutavverkning sker gallring, dvs. utglesning av plant- och ungskog. 

Med gallring kan skogsbrukaren forma skogen i önskvärd riktning, till exempel genom att 

välja särskilda trädslag eller öka framkomligheten. Det huvudsakliga syftet är dock oftast att 

öka vinsten, genom att en större mängd virke tas tillvara och genom att värdet på den 

kvarstående skogen ökar (Agestam 2009).  

 

1.2.2 Hyggesfritt skogsbruk 
Vid hyggesfritt skogsbruk, som kan sägas vara ett samlingsbegrepp, kalavverkas aldrig 

skogen, beståndet är istället kontinuerligt trädbeklätt med en viss minsta slutenhet. Hyggesfritt 

skogsbruk bedrivs inte bara i kontinuitetsskogar, det är en metod som även uppmuntras i 

andra skogar för att till exempel gynna naturvärdena och bevara rekreationsvärden och 

kulturmiljöer (Cedergren 2008). En vanlig skötselmetod är blädningsbruk, där skogen gallras 

återkommande på ett sätt så att skogen förblir fullskiktad med träd i olika storleks- och 
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åldersklasser (Rosell m.fl. 2010). Träd över en viss storlek tas ut, medan klenare, rötskadade 

och döda träd lämnas kvar. Metoden gynnar främst skuggföredragande trädslag, framförallt 

gran och bok. Vid blädning eftersträvas att behålla och vårda skiktningen i beståndet samt 

bibehålla ett utbrett virkesförråd jämnt fördelat över området, istället för att endast gynna 

föryngringen. En viss kontinuitet ska bestå och luckor undvikas eller förminskas. Jämfört med 

trakthyggesbruk blir produktionen i blädningsbruk lägre, men de avverkade trädens 

medelvolym blir oftast betydligt större genom att avverkningen koncentreras till de större 

träden (Lundqvist m.fl. 2009).  

 

En annan form av hyggesfritt skogsbruk är skärmskogsbruk, vid vilken en föryngring sker 

under de högsta träden, kallad skärm, när de nått en viss höjd. Den grupp av träd som lämnats 

som en skärm har som syfte att mildra klimat- och vegetationsförändringar som kan uppstå 

efter kalhuggning (Nationalencyklopedin 2016b). Vid avveckling av skärmen förväntas de 

plantor som växt underifrån ge ett bestånd med god slutenhet. Skogen betraktas vid 

skärmskogsbruk som tvåskiktad (Weslien & Widenfalk 2014).  

 

1.2.3 Körskador och kväveutsläpp 
Körskador ökar allt mer från skogsbruket, och kan negativt påverka både natur- och 

kulturvärden i mycket hög grad (Hagström 2013). Körskador uppstår när marken inte bär för 

skogsbruksmaskinernas tyngd, framförallt i känsliga miljöer med en mjukare mark, såsom 

sumpskog och andra våtområden. Förutom fysiska skador i miljön medför körning av tunga 

maskiner en risk för utlakning av kvicksilver samt uttransport av slam och organiskt material 

till sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 2015a). Det är mycket svårt att restaurera en miljö 

efter körskador, då miljön kan förändras så drastiskt till stor del på grund av att 

markförhållandena och bärigheten baseras på just vegetationen (Skydda Skogen 2013). I 

värsta fall kan försök till restaurering förvärra skadorna, beroende på val av metod. 

Förebyggande åtgärder är därför essentiella. En viktig bidragande faktor till att körskadorna 

blir värre är att klimatet blir varmare, vilket gör marken mjukare och känsligare under vinter 

och vår i och med förkortad eller utebliven tjäleperiod. En känsligare mark kombinerat med 

ökat användande av allt tyngre skogsmaskiner samt ett allt intensivare uttag av skyddande 

biomassa utgör ett hårt tryck på skogsmarken idag (Skogsstyrelsen 2007). 

 

Kväveutsläpp från industri och trafik har ökat kraftigt under den senare hälften av 1900-talet 

(Nordin m.fl. 2005), och spär på det kväveläckage som följer av skogsgödsling (Aldentun 

m.fl. 1991). Generellt sett är kväveutsläppet från skogen lågt idag, men den samlade påverkan 

blir hög i och med att en så stor del av Sveriges landareal utgörs av skogsmark. Skogsbruket 

bidrar årligen med ca 17 800 ton utsläpp av kväve (Andersson & Isaksson 2010), men den 

ökade intensiteten i skogsbruket som väntas i framtiden kan göra utsläppen mycket högre och 

påverkan på miljön större (Kronnäs m.fl. 2012). Studier visar dock att även låga doser 

kvävetillförsel leder till förändringar i vegetationen, och att det tar lång tid för vegetationen att 

återhämta sig efter att tillförseln upphört (Nordin m.fl. 2005). Kvävetillförseln från 

skogsbruket sker främst via skogsgödsling, vilket är en åtgärd som har ökat kraftigt den 

senaste tiden då det är en effektiv tillväxthöjande åtgärd för träd på kort sikt (Näslund 2013). 

Många av skogens andra växtarter är anpassade till en låg kvävetillgång i marken (Lundell 

2014). Vid tillförsel främjas kvävegynnade arter, såsom mossor och bärris medan arter som 

lavar, gräs och örter istället blir utkonkurrerade (Strengbom & Nordin 2008). Kväveförråden 

kan finnas bundet i vegetation och humuslagret länge till dess att en störning, som körskador 

och avverkning, orsakar läckage och frigör kvävet (AirClim 2015). 
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2 Nationella och internationella regelverk 
 

Sverige har inget generellt skydd för nationellt hotklassade eller rödlistade arter idag, men 

arter kan skyddas genom formellt områdesskydd, såsom naturreservat, nationalparker, 

biotopskydd samt naturvårdsområden (Nilsson 2015). Ett antal utvalda, hotade arter är dock 

fridlysta genom artskyddsförordningen, vilket innebär ett skydd mot all slags verksamhet som 

kan hota artens bevarandestatus.   

2.1 Miljömålen 
Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är det så kallade generationsmålet; att ”vi år 

2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta”. Under 

denna allmänna inriktning på miljöarbetet i landet finns 16 av riksdagen beslutade 

miljökvalitetsmål, vilka mer konkret beskriver hur kvaliteten på miljön år 2020 ska vara. De 

två miljömålen Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv är högst relevanta för 

skogsbrukets påverkan på den omgivande miljön och den biologiska mångfalden i skogen 

(Prop. 2000/01:130).  

 

I preciseringarna för Levande skogar anges att ”skogens biologiska mångfald är bevarad i 

samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga 

utbredningsområden” samt att hotade arter återhämtat sig och livsmiljöer återställts i 

värdefulla skogar (Miljödepartementet Ds 2012:23). Inom målet konstateras även att formella 

områdesskydd behövs för att bevara viktiga skogsmiljöer, samt att frivilliga markavsättningar 

från skogsägare är av stor betydelse. Restaurering och skötsel är en annan viktig del i arbetet. 

Naturvårdsverket nämner att en av de största utmaningarna för miljökvalitetsmålet är att 

anpassa skogsbrukets metoder så att de utvecklar och bevarar natur- och kulturvärdena, 

samtidigt som de måste vara ekonomiskt bärkraftiga (Naturvårdsverket 2015b). 

 

Inom preciseringarna för Ett rikt växt- och djurliv anges att naturligt förekommande 

naturtyper och arter ska ha en gynnsam bevarandestatus, och för hotade arter ska statusen 

förbättras samt att fragmentering av populationer och livsmiljöer ej ska ske 

(Miljödepartementet 2012). Inom målet anges även att större hänsyn och bättre planering 

krävs vid nyttjande av naturresurser för att lyckas bevara den biologiska mångfalden. 

Brukningsmetoder som bidrar till en rik biodiversitet måste främjas och vara det allmänt 

rådande alternativet (Naturvårdsverket 2015b).  

 

2.1.1 Miljöhänsyn inom skogsbruket och miljömålen 
Miljöhänsyn i skogsbruket är en mycket viktig faktor för möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsmålen Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv. Hänsyn inom skogsbruket 

kan generellt visas på tre nivåer; detaljhänsyn, hänsynsytor samt hänsynsområden. 

Detaljhänsyn innefattar bevarande av beståndsdelar med höga naturvärden, exempelvis äldre 

träd, högstubbar, lågor och död ved. Ansvaret för att införa en sådan hänsyn ligger främst hos 

den som utför skogsbruksåtgärden. Viktiga miljöer som kräver hänsyn, till exempel zoner 

nära vattenförekomster, reproduktionsplatser och myrar, kan omfattas av skydd genom 

hänsynsytor, där ingen slutavverkning eller röjning får ske. Hänsynsområden är större 

områden som hyser höga naturvärden, såsom urskogsartade naturskogar, äldre lövrika skogar 

samt sumpskogar. Området kan brukas med alternativa metoder, och skador ska undvikas så 

långt som möjligt (SCA Skog 2013).  
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2.2 Internationella åtaganden 
Förutom de nationella målsättningarna har Sverige antagit ett flertal internationella åtaganden 

för att förhindra förlust av biologisk mångfald (Miljö- och Energidepartementet 2015). Ett 

exempel är FN:s Konvention om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity, 

CBD), vars övergripande mål är att bevara den biologiska mångfalden, nyttja naturens 

mångfald på ett hållbart sätt samt rättvist fördela nyttan av dess genetiska resurser 

(Naturvårdsverket 2010). Mångfalden ska inte bara skyddas på artnivå, utan även genetiskt 

och på ekosystemnivå (Forsberg 2012). Konventionen främjar skydd in situ, alltså i arters 

naturliga livsmiljö, vilket innebär att bevarande av värdefulla naturområden är av stor vikt 

(Danell & Bergström 2011).  

 

Vad gäller på europeisk nivå har EU-rätten ett starkt inflytande och är betydelsefull för den 

svenska miljörätten, genom det faktum att EU har rätt att stifta regler som är nationellt 

bindande både för myndigheter och för individer (Carlsson 2013). EU har som mål att 

motverka förlusten av biologisk mångfald på lokal och global nivå (Europeiska kommissionen 

2011). För det arbetet har EU skapat två naturvårdsdirektiv; fågeldirektivet (2009/147/EG) 

och art- och habitatdirektivet (92/43/EEG). Dessa två direktiv är bindande för alla EU:s 

medlemsländer och ska implementeras i det nationella naturvårdsarbetet (Europeiska 

kommissionen 2007). Det är därmed ett viktigt verktyg för genomförande av Konventionen 

om biologisk mångfald (CBD), och effektiviserar även genomförande av Bernkonventionen 

(se nedan) (Bonney 2004). 

  

Miljöpolitiken inom unionen måste grunda sig på försiktighetsprincipen, enligt artikel 191 i 

EU-fördraget (Europeiska unionen 2010). Detta innebär att om en åtgärd riskerar skapa 

negativa effekter på miljön ska den noggrant övervägas och eventuellt stoppas, även om det 

inte finns klara vetenskapliga bevis för en negativ effekt. Försiktighetsprincipen finns 

implementerad i miljöbalken, 2 kap. 3 §.  

 

2.2.1 Fågeldirektivet  
Fågeldirektivet innehåller regler och bestämmelser rörande skydd, förvaltning samt kontroll 

av alla naturligt förekommande fågelarter inom Europa. Samtliga inhemska fågelarter är 

enligt direktivet fredade, och varje medlemsstat behöver ha ett skyddssystem innehållandes 

regler och förbud mot att döda fåglarna (Marklund Andersson & Schultz 2015). Direktivet 

gäller utöver fåglarna även dess ägg, bon samt livsmiljöer. Direktivet fastslår även att det är 

förbjudet att störa fåglarna, särskilt under uppfödnings- och häckningstider (Danell & 

Bergström 2011). För fågelarter förtecknade i bilaga 1 ska särskilda skyddsområden upprättas 

(Svensson 2016) 

 

2.2.2 Art- och habitatdirektivet  
Reglerna inom art- och habitatdirektivet löper parallellt med reglerna om artskydd i 

fågeldirektivet, där dess huvudsakliga syfte är att säkerställa biologisk mångfald genom att 

bevara naturliga livsmiljöer och vilda djur och växter inom unionen (artikel 2) (Marklund 

Andersson & Schultz 2015). Centralt är att åtgärder som vidtas ska syfta till att bibehålla eller 

skapa en gynnsam bevarandestatus, det vill säga att växt- och djurarter ska förekomma i 

livskraftiga populationer inom sina naturliga utbredningsområden (Carlsson 2013; Nilsson 

2015). Skyddet gäller även livsmiljöerna och ligger till grund för upprättandet av särskilda 

bevarande- och skyddsområden i det ekologiska nätverket Natura 2000, som kan sägas utgöra 

den första pelaren i direktivet. Inom dessa skyddade områden får naturen normalt inte skadas 

genom exploatering eller liknande ingrepp (Danell & Bergström 2011). Sådana särskilda 
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bevarandeområden ska upprättas för alla arter förtecknade i direktivets bilaga 2. Den andra 

pelaren i direktivet utgörs av artskyddsbestämmelser. Medlemsländerna ska enligt direktivets 

artikel 12 införa ett strikt skyddssystem för de arter som är förtecknade i bilaga 4. Skyddet för 

djur innebär att arternas viloplatser, fortplantningsområden och rastplatser ej får skadas eller 

förstöras. Avsiktligt dödande eller störande är dessutom förbjudet. För växter gäller att de 

bland annat inte får plockas, samlas in eller förstöras (Naturvårdsverket 2009).  

 

2.2.3 Bernkonventionen 
Sverige har undertecknat Bernkonventionen, vilken även kallas ”Konventionen om skydd av 

europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö”. Bernkonventionen är en 

regional naturvårdskonvention för Europa samt en del av Afrika vars syfte är, liknande CBD, 

att skydda vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer. Konventionen innehåller 

listor över strikt skyddade växt- och djurarter samt förbjudna metoder för att fånga, döda eller 

på annat sätt exploatera arter (Örn 2015). Bernkonventionen är implementerad i svensk 

lagstiftning genom artskyddsförordningen (se nedan). 

 

2.3. Nationellt regelverk 
De regelverk som i Sverige styr vad som får och inte får ske i skogen står att finna i 

skogsvårdslagen och miljöbalken (MB). 

 

2.3.1. Skogsvårdslagen och Skogsvårdsförordningen 
I skogsvårdslagens portalparagraf framgår att skogen ”ska skötas så att den uthålligt ger en 

god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.” (SVL 1 §). Sedan 1994 års 

reglering av lagen är målet om produktion likställt med mål om bevarande av naturvård. 

Tillsammans med skogsvårdsförordningen (1993:1096) anges i skogsvårdslagen föreskrifter 

om bland annat skyddszoner, hyggens storlek och placering, hänsyn till växt-och djurarter, 

hänsynskrävande biotoper och kulturmiljöer, trädslagsblandning, terrängkörning och 

markberedning samt skötsel av mark och vatten (Skogsstyrelsen 2015).  

 

Skogsvårdslagen bygger sedan början av 1990-talet på ”frihet under ansvar”, vilket har 

kommit att kallas ”den svenska skogsbruksmodellen”. Med en ökad frihet är tanken att 

skogsägaren på eget initiativ ska ta ett större ekonomiskt ansvar och skaffa sig de kunskaper 

som en ökad miljöhänsyn kräver. Skogsbruket förväntas ta betydligt högre sektorsansvar än 

vad lagen kräver (Nilsson 2015). Detta innebär att de frivilliga insatserna från skogsbrukets 

sida har stor betydelse och kan vara avgörande för hur en skog sköts. Skogsbrukssektorns eget 

ansvar är tillsammans med miljöcertifiering viktiga förutsättningar för ett hållbart skogsbruk 

och måluppfyllelse av miljökvalitetsmålet Levande skogar (Weslien & Widenfalk 2014).  

 

Skogsvårdslagen innefattar även generella krav på miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder, 

såsom avverkning, röjning, gallring och plantering (Naturvårdsverket 2016a). Hänsynen berör 

en helhetsbild av skogen, och innefattar både skadeförebyggande planering samt de praktiska 

skogsbruksåtgärder som utförs. Miljöhänsyn ska visas genom hela produktionsförloppet 

(Bengtsson m.fl. 2015).  

 

I skogsvårdsförordningen, under skogsvårdslagens hänsynsparagraf 30 §, konstateras att 

”skador till följd av skogsbruksåtgärder ska förhindras eller begränsas i livsmiljöer och på 

substrat där det förekommer prioriterade fågelarter”, samt arter som är sårbara eller akut, 

starkt eller nära hotade (7:19). Det anges även att skyddszoner bör lämnas vid skötsel av skog 

för hänsyn till arter och miljön (7:21). I de allmänna råden för kvävegödsling (7:26) fastställs 
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att begränsningar för gödslingen ska iakttas för att minimera risken att särskilt känsliga arter 

störs eller slås ut. Skogsgödsling bör inte ske alls i hänsynskrävande biotoper eller på formellt 

skyddad mark, och en skyddszon på minst 25 meter bör lämnas. I skogsvårdsförordningen 

anges vidare under 30 § att hänsyn ska visas vid all avverkning och skogsbränsleuttag, så att 

eventuella skador begränsas. 

 

2.3.2 Miljöbalken 
I svensk rätt utgör MB den centrala miljölagstiftningen, och är tillämplig på alla verksamheter 

och åtgärder som kan påverka miljön. I MB handlar 2 kap. om allmänna hänsynsregler. Bland 

annat anges i 2 kap. att alla som bedriver en verksamhet ska skaffa sig tillräcklig kunskap för 

att skydda miljön och motverka skador (kunskapskravet, 2 §). Dessutom ska 

försiktighetsprincipen (3 §) råda, det vill säga att olägenheter för miljön ska motverkas och 

bästa möjliga teknik ska användas. Principen gäller redan då det finns risk för en skada eller 

olägenhet för miljön, utan krav på att något tydligt samband har fastställts på förhand 

(Michanek & Zetterberg 2012).  

 

Områdesskydd i miljöbalken  
Enligt MB 3 kap. 6 § ska mark- och vattenområden som har höga natur- eller kulturvärden så 

långt som möjligt skyddas mot åtgärder som ” kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön”, 

och särskilt känsliga områden från ekologisk synpunkt ska enligt 3 kap 3§ ” så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”. En betydande målsättning genom detta är 

att skydda hotade arter (Marklund Andersson & Schultz 2015). 

 

Artskyddsförordningen 
Artskyddsförordningen (2007:845) är en förordning som ligger under MB i svensk 

lagstiftning. Förordningen innehåller bland annat bestämmelser om fridlysning av vilda djur- 

och växtarter (Carlsson 2013). Genom artskyddsförordningen har bestämmelserna i EU:s 

fågeldirektiv respektive art- och habitatdirektiv införlivats i svensk lagstiftning. Förordningen 

omfattar därigenom de arter som är skyddade enligt de båda EU-direktiven samt andra vilt 

levande arter som är nationellt hotade (Marklund Andersson & Schultz 2015). 

 

Lagstiftningen om artskydd har som syfte att bevara den biologiska mångfalden både 

nationellt och inom EU:s medlemsländer, inte bara genom att skydda naturligt förekommande 

vilda växt- och djurarter utan även dess livsmiljöer (Carlsson 2013). Alla naturligt 

förekommande fågelarter är enligt artskyddsförordningen skyddade, men Natura 2000-arter, 

rödlistade arter och sådana arter som visar en negativ trend prioriteras (Naturvårdsverket 

2009).  

 

En åtgärd som kan inverka på djur- och växtarter negativt är otillåten enligt 

artskyddsförordningen om den är avsiktlig, vilket innebär att den som utför åtgärden förstår 

den förutsägbara konsekvensen och följderna av handlandet, men ändå genomför åtgärden. 

Personen i fråga kan då antas vara medveten om att ett skyddat djur kan störas av åtgärden, 

trots att det inte var syftet med handlingen (Naturvårdsverket 2009). Ansvariga myndigheter 

måste dock informera om att intrånget kan leda till ett lagbrott (Michanek & Zetterberg 2012).  

 

Fridlysning 

Enligt 8 kap. MB kan växt- och djurarter fridlysas, om risk finns för att arten försvinner eller 

om den är på ett eller annat sätt skyddad genom internationella åtaganden. Fridlysningen 

omfattar alla andra skyddade djurarter, såsom fiskar, vattenlevande blötdjur och kräldjur, 
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groddjur, insekter och andra ryggradslösa djur samt dess ägg och rom (Michanek & 

Zetterberg 2012). 

 

Enligt 4 § punkt 4 i artskyddsförordningen (2007:845) är det för fridlysta arter förbjudet att 

skada eller förstöra fortplantningsområden eller viloplats oavsett om det sker avsiktligt eller 

oavsiktligt. Platsen omfattas av fridlysningsreglerna även om arten inte befinner sig där för 

tillfället (Naturvårdsverket 2016a). Djurens uppehållsplatser får inte påverkas av mänskliga 

aktiviteter så pass omfattande så att platserna förlorar den kontinuerliga ekologiska funktionen 

för de arter som utnyttjar den för fortplantning och vila (Marklund Andersson & Schultz 

2015). Dessa platser måste även skyddas vid de perioder eller tillfällen då de inte används av 

en eller flera arter, för att bevara den ekologiska funktionen till dess att arten återvänder 

(Naturvårdsverket 2009).  

 

För fridlysta växter som finns listade i artskyddsförordningens 7 § är det förbjudet att 

avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra växten i sitt naturliga 

utbredningsområde i naturen. Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel. Till 

skillnad mot de växtarter som är skyddade enligt 8 § MB är åtgärden alltså endast förbjuden 

om den är avsiktlig (Naturvårdsverket 2009). 

 

Vad innebär ”att störa”? 
Naturvårdsverket konstaterar att en tolkning av ”att störa” kan stödjas via EU-kommissionens 

vägledningsdokument i habitatdirektivet, där det anges att en störning1 även innebär de 

åtgärder som ger indirekta effekter, utöver direkt fysisk påverkan. Som exempel nämns att 

individer av en art kan tvingas emigrera efter ett ingrepp om miljön förändras 

(Naturvårdsverket 2012). Störningen behöver inte vara av betydande karaktär för att vara 

förbjuden, då den med stor sannolikhet kan ha en negativ effekt på en arts bevarandestatus 

likväl (Naturvårdsverket 2016a). Naturvårdsverket skriver vidare att: ”En störning som 

påverkar artens överlevnadschanser, reproduktion eller utbredning är otillåten.”. Vad gäller 

omfattning så bör störningen kopplas både till den lokala populationen såväl som till den 

nationella biogeografiska nivån (Naturvårdsverket 2012).  

 

3 Syfte och frågeställning 
 

Samtidigt som allt fler arter hotas av skogsbruket så har implementeringen av 

artskyddsförordningen och EU:s två naturvårdsdirektiv inom skogsbruket visat sig vara 

bristfällig, vilket är ett stort hinder för att bevara de livsmiljöer som så många skogslevande 

växt- och djurarter kräver för att överleva (Sahlin 2014).  

 

Syftet med mitt projekt är att analysera hur fem utvalda nationellt hotade arters livsmiljö 

påverkas av skogsbruket, och genom fiktiva fallstudier undersöka hur skogsbruksåtgärderna 

skulle kunna genomföras på ett sådant sätt så att artskyddsförordningen följs. Jag fokuserar på 

artskyddsförordningen eftersom den är det huvudsakliga regelverket i svensk lagstiftning som 

reglerar skyddet av djur och växter. De frågeställningar som jag önskar besvara är: 

- Hur bör artskyddsförordningens bestämmelser tillämpas vid skogsbruk på så sätt att 1) 

arters bevarandestatus inte försämras och 2) så att skogsbruket styr mot måluppfyllelse 

av EU:s två naturvårdsdirektiv, liksom de svenska miljökvalitetsmålen Levande 

skogar och Ett rikt växt- och djurliv? 

                                                           
1 Ej att förväxlas med naturlig störning som diskuterats tidigare. 
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För att undersöka hur skogsbruket påverkar skogslevande arter och den biologiska 

mångfalden långsiktigt i landskapet ska även följande fråga studeras: 

- Vilken eller vilka ekologiska teorier gällande biodiversitet och interaktioner mellan 

arter inom skogslandskapet är relevanta i detta sammanhang? 

 

4 Material och metoder 
 

4.1 Datainsamling 

Fem svenska skogslevande djur- och växtarter (Tabell 1) har valts ut för projektet. Kriterier 

för urval av arterna är: 

- de skall vara skogslevande (för fåglar; häckar i skog), 

- de skall ha haft en dokumenterad tillbakagång. Arterna behöver dock inte vara 

rödlistade, 

- de skall ha så pass höga livsmiljökrav att det är rimligt att anta att det är troligt att 

deras livsmiljö eller häckningsplats kommer att förstöras och att de därför inte 

återvänder vid en större skogsbruksåtgärd, samt att 

- de är relativt plats-/beståndstrogna, dvs. i normalfallet förekommer de återkommande 

på samma plats/bestånd.  

De fem arterna har valts ut för att representera olika krav på livsmiljöer och därigenom kunna 

spegla olika scenarion i fallstudierna med utformning av skogsbruksåtgärderna.  

 
Tabell 1. De utvalda arterna, deras bevarandestatus, formella skydd (EU & Sverige) samt utbredning. 
Art Bevarande

-status* 

Formellt skydd Huvudsaklig utbredning i 

Sverige** 

Analyserade 

skogsbruksåtgärder 

Tretåig hackspett 

(Picus tridactylus) 

NT Fågeldirektivet, 

bilaga 1. 

Mellersta Värmland, 

Dalarna, Gästrikland norrut 

till den finska landsgränsen. 

Avverkning, Tyresta. 

Tjäder (Tetrao 

urogallus) 

LC  Fågeldirektivet, 

bilaga 1. 

Hela landet utom S Skåne, 

Öland, Gotland. 

Avverkning, gallring, 

Tyresta. 

Ryl (Chimaphila 

umbellata) 

EN Saknas. Skåne till Medelpad, Öland, 

Gotland. 

Avverkning, gallring, 

Tyresta. 

Grön sköldmossa 

(Buxbaumia 

viridis) 

LC Fridlyst. 

Habitatdirektivet, 

bilaga 2. 

Skåne till Jämtland, främst 

NÖ Götaland, Ö Svealand. 

Avverkning, Tyresta. 

Cinnoberbagge 

(Cujujus 

cinnaberinus) 

EN Fridlyst. 

Habitatdirektivet, 

bilaga 2 & 4. 

 

Uppland, Västmanland, S 

Gästrikland. 

Avverkning, Fiby 

urskog. 

*Enligt den svenska rödlistan (ArtDatabanken 2015), LC= Livskraftig, NT = Nära hotad, EN= Starkt 

hotad. 

**ArtDatabanken 2010, Tyresta nationalpark och naturreservat 2016, Edqvist & Jansson 2006, 

Lönell 2016, Ljungberg 2016. 

 

Datainsamling om arter 

För att få en överblick över hur de skulle kunna påverkas av en eller flera skogsbruksåtgärder 

sammanställdes information om arterna från generella artbeskrivningar i vetenskapliga studier 

samt data från Artportalen. Som utgångspunkt för de utvalda arternas ekologiska krav på sin 

livsmiljö användes nationella övervakningsprogram fastställda av Naturvårdsverket 

(framtagna av ArtDatanken), såsom viktiga strukturer, vegetationssammansättning, mängd 

ljusinstrålning samt storlek på habitatet för långsiktig överlevnad. 

 

För att kunna skapa en faktisk bild av arternas livsmiljö och för att få ett bra dataunderlag för 

mina analyser gjorde jag under vår-sommar 2016 fältbesök till lokaler där arterna har 
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dokumenterats eller potentiellt skulle kunna leva. Information om lokalerna och dess 

koordinater hämtades från Artportalen (www.artportalen.se) och för att få aktuella uppgifter 

användes data från de senaste 10 åren (2006–2016). Lämpliga lokaler baserat på observationer 

av arterna fanns i Tyresta nationalpark, söder om Stockholm, samt i Fiby urskog, ett 

naturreservat väster om Uppsala. Skogarna i dessa områden är skyddade från alla slags 

skogsbruksåtgärder och fallstudierna blir därigenom fiktiva. De kan ändå belysa min 

huvudsakliga frågeställning eftersom miljöerna i Tyresta och Fiby speglar på ett tydligt sätt de 

naturförhållanden som många hotade arter är beroende av, tack vare att de är skyddade från 

skogsbruk och annan markanvändning. Jag uppskattade på plats vegetationssammansättning, 

tecken på kontinuitet, trädens ålder, mängden död ved samt mängd 

ljusinstrålning/beskuggning.  

 

Fallstudier 

I varje fallstudie undersöktes en enskild skogsbruksåtgärd (Tabell 1) och dess tänkbara 

påverkan på arten i relation till lokalens egenskaper. En analys genomfördes av hur en 

simulerad skogsbruksåtgärd skulle kunna påverka respektive art, samt hur åtgärden bör 

modifieras för att artens livsmiljö och bevarandestatus inte skall hotas. Mitt förslag till 

utformningen av en skogsbruksåtgärd beskrivs så att den inte strider mot förbudet i 

artskyddsförordningen, dvs. är i linje med dess föreskrifter och regelverk. Detta måste dock 

avgöras från fall till fall av artens biologiska och ekologiska krav på sin livsmiljö, för att 

långsiktigt kunna överleva på platsen. Vidare diskuterar jag hur de utvalda arterna skulle 

påverkas av en eller flera skogsbruksåtgärder. Resultatet redovisas med hjälp av kartmaterial 

och beskrivningar av förekomstlokalerna samt exempelarternas biologi. 

 

5 Resultat 

5.1 Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) 
Nästan hälften av det svenska beståndet av tretåig hackspett finns i Lappland, då den främst 

förekommer i livsmiljöer i fjällnära skogsområden. Den lever i taigamiljöer där förekomst av 

död ved och döende träd är rik, och hittas oftast i äldre, produktiva naturgranskogar med ett 

större inslag av al och björk. Sitt bo hackar den ut i gran, björk, tall eller asp (ArtDatabanken 

2010). 

 

Den tretåiga hackspetten är en specialist vad gäller födan, med ett relativt snävt födoval till 

största delen bestående av vedlevande skalbaggar. Födan utgörs främst av barkborrar och 

högstubbar utgör en viktig beståndsdel för födosöket. Högstubbar är även viktiga för 

hackspettens trummande, då stubbens egenskaper, vilket bl.a. innefattar avbruten trädtopp och 

mindre täckt av bark, skapar en annan, mer högljudd, akustik än levande träd (Imbeau & 

Desrochers 2002a). För ungarna utgör långhorningslarver och spindlar som samlas in av 

föräldrarna den huvudsakliga födan (ArtDatabanken 2010). 

 

Idag hittas hackspetten oftast i barrskogsmiljöer, men den är brandgynnad och trivs därmed i 

nyligen avbrända områden och i lövbrännor, vilket är lövrika skogar som utvecklats fritt efter 

en brand. Den viktigaste faktorn för dess förekomst är dock tillgång till lämpligt substrat för 

födosök (död ved och äldre träd), allra helst i orörda skogar (ArtDatabanken 2010). 
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Populationsstatus och hot 

Den tretåiga hackspetten är nationellt klassad som nära hotad (NT) och har minskat kraftigt 

eller försvunnit helt i vissa områden under den senare delen av 1900-talet, och är idag sällsynt 

med en mycket oregelbunden förekomst i landskapet (Amcoff & Eriksson 2002). Sedan 1970-

talet beräknas den ha minskat med 50–80 %, och under åren 1996–2003 dokumenterades 

arten årligen minska med 13 %. Trots att populationsminskningen har stabiliserat sig på 

senare år är framtidsutsikterna för hackspetten negativ (Ottvall m.fl. 2008).  

 

Utarmningen av skogslandskapet, vilket inneburit en större utbredning av planteringar och 

minskade arealer naturskogar är en av de allra främsta orsakerna till den tretåiga hackspettens 

minskning. Slutavverkade skogar som röjs och gallras har generellt låga andelar död ved och 

högstubbar (Amcoff & Eriksson 1996; Bütler m.fl. 2004). Avverkning av äldre skog har i 

flertalet dokumenterade fall visat sig leda till att den tretåiga hackspetten försvinner från 

reviret, samtidigt som ingen nyetablering har kunnat dokumenteras. Arten är nämligen 

stationär, och sprider sig sällan till nya områden av egen vilja (Amcoff & Eriksson 2002). 

Fragmentering av artens häckningsmiljöer gör att beståndet splittras och individer isoleras, 

vilket leder till att populationsstorleken minskar och hackspetten blir ännu känsligare mot 

negativa processer såsom slumpvist utdöende, ojämn könskvot och inavel (Mild 2003). 

 

Bristen på naturliga störningar, såsom brand och stormar, till förmån för framförallt 

skogsbruket har inneburit att arten tvingas ut till habitat av lägre kvalitet, där chansen för 

långsiktig överlevnad är betydligt mindre (Pakkala m.fl. 2002). Studier har visat att det för 

den tretåiga hackspetten finns tröskelvärden för den minsta mängden död ved i skogen som 

krävs för ett långsiktigt bevarandearbete (Bütler m.fl. 2004). Att arbeta efter ett sådant 

tröskelvärde kan därmed säkerställa förekomsten av viktiga strukturer i vegetationen även för 

flertalet andra arter, och med det skapa möjlighet för en högre biologisk mångfald (Angelstam 

1998). 

 

Fallstudie: Avverkning, Tyresta nationalpark 

Förekomstlokalen ligger invid en mindre sjö, och området är av naturskogskaraktär med 

kuperad terräng (fig. 1). Tall och gran dominerar, men det finns även inslag av björk. Det 

finns mycket gamla och höga träd, såväl som yngre och klenare. Skogen är alltså flerskiktad, 

men saknar ett utpräglat buskskikt. Ljusinstrålningen är god. Markvegetationen är varierande, 

men består till största delen av blåbärsris och mossa. Det finns rikligt med död ved (främst i 

form av tall- och granlågor) i varierande ålder och nedbrytningsstadium.   

 

 

 

Fig. 1. Förekomstlokal för tretåig hackspett, Tyresta nationalpark 
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Förslag till utformning av anpassad skogsbruksåtgärd  

Betydande områden med gamla och döda träd måste avvaras i ett sammanhängande 

skogslandskap. Häckningsplatser måste omges av ett sammanhängande område på 100-400 ha 

med naturskogskaraktär där skogsbruksåtgärder är starkt begränsade (Amcoff & Eriksson 

1996).  

 

Förekomstlokalen är här omgärdad av ett hänsynsområde på sammanlagt 400 ha. Närmast 

förekomstlokalen i en skyddad zon på 200 ha (blå yta, fig. 2) bör inga skogsbruksåtgärder ske, 

utan istället lämnas för fri utveckling. I den yttre zonen, beståendes av de resterande 200 ha 

(grön markering) av hänsynsområdet bör skogsbruksåtgärderna vara starkt begränsade och 

vegetationen behållas sammanhängande. 

 

Min bedömning är att en skyddad kantzon ska lämnas mot sjön på minst 15 m där inga 

skogsbruksåtgärder sker eller maskiner kör. Sumpskogarna ska också undvaras helt (fig. 3). 

Impedimenten i området, såsom rasbranter, raviner och platåberg (”övriga skogsimpediment”, 

grå markering, fig. 3) undantas från avverkning och andra skogsbruksåtgärder. 

 

Skogsbruksåtgärderna ska vara utformade så att området består av en hög andel gamla och 

döende träd samt död ved och högstubbar. Den döda veden bör volymmässigt generellt 

överstiga 15m3/ha (Bütler m.fl. 2004), framförallt i det skyddade området närmast 

förekomstlokalen. 

 

- Mina förslag till hänsynstagandet till den tretåiga hackspettens livsmiljö har stöd i 

artskyddsförordningen 4 § 2 punkten samt 4 punkten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 2. Förekomstlokal för tretåig hackspett omgärdad av ett skyddat område på 200 ha (blå markering) 
i vilken inga skogsbruksåtgärder bör ske. Den gröna markeringen representerar en buffertzon på 200 ha 
där skogsbruk endast får ske i starkt begränsad omfattning. Tillsammans utgör den skyddade zonen och 
buffertzonen 400 ha hänsynsområde. Bakgrundskarta: © OpenStreetMaps bidragsgivare 
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5.2 Tjäder (Tetrao urogallus)  
Tjädern är stationär på samma häckningsområde under hela året. Fågeln är den största bland 

skogshönsen och tillbringar den största tiden på marken, tack vare dess relativt tunga vikt och 

rundade fjädrar (Persson 2008). Tuppen skiljer sig ganska mycket från hönan, både till storlek 

(tuppen är dubbelt så stor), fjäderdräkt och färger (Sirkiä 2010).  

 

Tjädern uppvisar ett lekbeteende, vilket innebär att tupparna samlas på en spelplats för ett 

gemensamt parningsspel, vilket är den enda gången på året som tupparna och hönorna 

interagerar (Wegge & Larsen 1987). Hönorna får då möjlighet att välja den tupp som uppvisar 

de bästa anlagen och störst vitalitet som partner och far till sin avkomma (Persson 2008). 

Tuppen och hönan utnyttjar olika miljöer under årets gång. Tupparnas revir är 

tårtbitsformade, med utgångspunkt från en central spelplats. Reviret sträcker sig från 

spelplatsen ut drygt en kilometer. Ett område med flera tuppars revir består därmed av en 

central spelplats omgärdat av en större cirkel, med 1 km radie (Hellenberg & Johansson 

2014). Ett sådant område med tjäderrevir och spelplats upptar vanligen ca 300 ha, inkluderat 

det område där tupparna kan vila och äta mellan spelen (Sirkiä 2010). Efter parning går 

tuppen och hönan skilda vägar vartefter hönan står för uppfödningen av kycklingarna 

(Wikström 2013).  

 

Tjädern föredrar ett varierat skogslandskap som utgörs av äldre naturskogar bestående av 

bärrik tall- eller talldominerad barrblandskog, myrmarker samt sumpskogar (de Jong 2002). 

Den förekommer därmed inte på hyggen, planteringar, åkermark eller i täta ungskogar. 

Tjädern livnär sig nästintill uteslutande på tallbarr under vintern men på våren och sommaren 

äter den även på blåbärsris, blåbär och insekter (Hjort 1994) En lämplig tjäderskog bör vara 

talldominerad med ett inte allt för slutet krontak, och ett ljusinsläpp som möjliggör en rik 

Fig. 3. Vegetationskarta med markerad förekomstlokal för tretåig hackspett. Sumpskogar och impediment 
samt en skyddszon mot sjön på 15 m undantas från avverkning. Naturtypskartering KNAS: Naturvårdsverket 
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markvegetation. Skogen bör även vara flerskiktad för att ge skydd mot insyn och predatorer 

(Persson 2008).  

  

Tjäderhönans revir täcker ungefär 20–30 hektar, och bör innehålla en diversitet av biotoper i 

ett småskaligt mönster. Inom sitt revir samlar hönan mat under äggläggning och ruvning, i 

och med att hon inte kan röra sig på större avstånd. Hönan sprider även ut bona för att 

försvåra för predatorer och boplundrare. Kycklingarnas diet består till en början mestadels av 

larver, men mot hösten när de vuxit till sig lite så övergår den till vuxendieten (Persson 2008). 

 

För att bli av med parasiter brukar tjädern sandbada i sandiga gropar som uppstår vid 

stammen av en rotvälta. Rotvältor spelar alltså en viktig roll för tjäderns ekologi, och en 

tjädervänlig biotop bör innehålla flertalet sådana (S. Joelsson muntl.). 

 

Populationsstatus och hot 

Tjädern klassas som livskraftig (LC) i Sverige och är därmed inte rödlistad, men dess 

population har minskat kraftigt i landet sedan mitten av det förra århundradet och bestånden 

som finns kvar idag är ofta så pass små så att de riskerar att inte klara av demografiska och 

miljömässiga fluktuationer (Grimm & Storch 2000). Sannolikheten för kycklingarnas 

överlevnad har sjunkit allt mer de senaste decennierna och en tydlig försämring av tjäderns 

häckningsframgång har kunnat observeras (Persson 2005). Ett av de största hoten mot arten är 

omvandlingen av gamla skogar med en mångfald av biotoper till ensartade 

skogsbruksplanteringar (Esseen m.fl. 1997). En försämrad habitatkvalitet kan minska både 

överlevnaden och reproduktionsförmågan hos en population (Nyberg 2009). Fragmenteringen 

är sannolikt också en viktig anledning till populationsnedgången, då tjädern behöver ett 

sammanhängande vegetationstäcke av blandad skog och lång kontinuitet (Hanski & Walsh 

2004; Nyberg 2009). Ytterligare ett hot mot arten är ökat kvävenedfall, vilket påverkar det 

viktiga blåbärsriset negativt men gynnar grästillväxten på hyggena. Grästillväxten lockar 

smågnagare och i förlängningen ökar därigenom antalet predatorer.  

 

En biotopö får inte bli mindre än 300 ha, vilket är det ett tröskelvärde som krävs för att kunna 

stödja en lekpopulation (Hjort 1994).  

 

Fallstudie 1: Avverkning, Tyresta nationalpark 
Lokalen är en typisk tjäderspelplats där vegetationen främst består av tallhällmark, omgärdat 

av barrblandskog (fig. 4). Stenhällarna är mossbeklädda, och insprängt mellan hällarna finns 

grupper av blåbärsris och fuktigare mark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Kärnområde för en tjäderspelplats, Tyresta nationalpark. 
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Förslag till utformning av anpassad skogsbruksåtgärd  

Tjäderspelplats 

Tjäderspelplatsen omges av ett skyddat område på 300 ha (blå + grön markering, fig 5). Mitt 

förslag är att detta område, som täcker både spelplatsen och tupparnas revir, måste skyddas 

och helt undvaras från avverkning. 50–60 % av arealen inom en hänsynsyta som sträcker sig 

500 m ut från spelplatsen (grön markering, fig. 5) bör bestå av sluten skog med lämplig biotop 

för tjädern, t.ex. i form av tallmossar, gammelskog och äldre gallringsskog (Hjort 1994).  

 

- Mitt förslag till anpassningen av skogsbruket efter tjäderns förekomst och spelplats har 

stöd i artskyddsförordningen 4 § 2 punkten samt 4 punkten. 

 

Livsmiljön  

I det skyddade området (blå markering, fig. 5) som täcker tjäderns revir förekommer en 

mångfald av biotoper (fig. 6). I och med att tjädern är beroende av äldre tallar under vintern 

(Rönning & Oldhammer 2013) är det av stor vikt att bevara de stora tallar som finns på 

framförallt hällmarksområdet. Delar av skogen är flerskiktad och flertalet av träden är äldre, 

och vegetationen är inte alltför tät. Arealen av tjäderanpassade områden får inte understiga 

30%, då populationen kan slås ut genom brist på lämpligt habitat (Hjort 1994; Nilsson m.fl. 

2001). 

 

Det är av stor vikt att behålla kontinuiteten i landskapet och vegetationen runt spelplatsen, och 

biotopöarna behöver vara sammanlänkade med korridorer (Graf 2005). Spelplatserna är ofta 

placerade ca 2–2,5 km ifrån varandra (Hjort 1994), vilket är bra att ha i åtanke vid 

landskapsplaneringen. Barrblandskogen ska ha en god sammanknytning med omgivande 

myrmarker (fig. 6). Rotvältorna i området bör lämnas, för tjäderns möjlighet till sandbad. Nya 

rotvältor kan skapas genom att enstaka större träd bryts ner, genom veteranisering. 
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Fig. 6. Vegetationskarta med markerad tjäderspelplats. I det skyddade området ingår en mångfald av 
biotoper som bör bevaras. Hällmarkerna med äldre tallar är särskilt viktiga för tjäderns reproduktion. 
Naturtypskartering KNAS: Naturvårdsverket 

Fig. 5. Kärnområde av tjäderspelsplats omgiven av ett skyddat område på 300 ha som undvaras helt 
från avverkning (blå markering). 50–60% av arealen inom en hänsynsyta på 500 m från spelplatsen 
bör bestå av sluten skog med lämplig biotop för tjädern och bör avvaras helt från alla 
skogsbruksåtgärder (grön markering). Bakgrundskarta: © OpenStreetMaps bidragsgivare 
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Fallstudie 2: Gallring 
För denna fallstudie har jag valt samma område som för fallstudien ovan, dvs. en spelplats 

med omgivande mångfald av biotoper i Tyresta. 

 

Jag föreslår att spelplatsens kärna (orange prick, fig. 6) lämnas orörd (området innanför de 

träd där tupparna under reproduktionsperioden övernattar).  

 

Den enda form av skogsbruk som kan genomföras i närheten av det avsatta tjäderområdet 

anser jag vara någon form av hyggesfritt skogsbruk (t.ex. blädningsbruk, där enstaka träd tas 

ut då och då eller små luckor i skogen skapas). Marken kalhuggs aldrig, och det finns då alltid 

träd i varierande åldrar (Joelsson & Oldhammer 2016). En sådan försiktig gallring kan gynna 

tjädern om vegetationen, framförallt granbeståndet, blivit för tät. Gallring och småskalig 

luckhuggning kan ske inom spelplatsens ytterområde i ytterst hänsynsfull omfattning, och 

endast i yngre och medelålders bestånd. Hyggesavfall får inte lämnas kvar på platsen efter 

gallringen. Undervegetationen i området ska inte utsättas för röjning eller annan åtgärd. De 

gläntor som uppstår vid luckhuggningen får inte ha en diameter större än 15 ha, och ska 

rensas från alla hyggesrester (Hjort 1994). 

 

- Mitt förslag till hänsynstagandet till tjäderns livsmiljö har stöd i 

artskyddsförordningen 4 § 2 punkten samt 4 punkten. 

5.3 Ryl (Chimaphila umbellata)  
Ryl är ett flerårigt, vintergrönt ris med skära blommor. Blomningen sker under senare delen 

av juli och under augusti, och plantorna kan bli mer än 10 år gamla. Utbredningen i Sverige är 

ojämn, med stora områden i västra Götaland där den inte förekommer. Den växer oftast i 

torra, äldre och talldominerade barrskogar på sand, morän eller berghällar och i markskikten 

brukar mossor, blåbär och lingon förekomma (Edqvist & Janson 2006). Ryl är ljuskrävande 

och kräver magra och relativt basiska, gärna kalkpåverkade jordar, och är därmed knuten till 

glesare vegetation i framförallt tallskog (Ericson & Ingelög 2006). I och med att växten har 

mycket små frön krävs naken jord för att den ska kunna etablera sig.  

 

Populationsstatus och hot 

Rylen är nationellt klassad som hotad (EN) då antalet lokaler med förekomst har minskat de 

senaste årtiondena, trots bevarandeåtgärder (Ericson & Ingelög 2006). Nedgången beror till 

stor del på ett förändrat skogsbruk (Maad m.fl. 2009). Halvöppna och ofta olikåldriga skogar 

med större inslag av tall har ersatts med slutna, grandominerade planteringar. Samtidigt har 

skogsbetet upphört eller minskat. Dessa förändringar är till stor nackdel för rylen eftersom 

växtens blomning och fruktsättning upphör när skogen blir mer sluten (Edqvist & Janson 

2006). När en tät och högvuxen gräsvegetation breder ut sig på hyggena riskerar rylen att 

konkurreras ut (Lundell 2014). Täta skogsbestånd utgör också en stark konkurrens som rylen 

kan drabbas mycket negativt av (Lundell m.fl. 2015). Bristen på skogsbränder utgör 

ytterligare ett hot mot växten, som är beroende av brandens förmåga att skapa en blottad jord 

och minskad konkurrens från omgivande växter (Forsslund m.fl. 2011). Rylen är även känslig 

för kraftig exponering av vind och sol. Detta innebär att slutavverkning där fröträd inte 

lämnas kvar ofta medför att rylen försvinner från området, särskilt om även hyggesrensning 

sker (Rehnberg 2008).  

 

Körskador, markberedning och kvarlämnat hyggesavfall i stor omfattning är vanliga följder 

vid skogsbruksåtgärder, och kan samtidigt utgöra ett stort hot. Ökad kvävebelastning till följd 

av skogsgödsling och luftföroreningar utgör ett viktigt hot (Gothnier m.fl. 1999) eftersom 
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kvävetillförseln ökar humustillväxten och medför succession från lingontallskog till 

blåbärstyper, vilket är till nackdel för rylen (Ericson & Ingelög 2006). I en studie av Maad 

m.fl. (2009) över vegetationsförändringar i Uppland under det gångna århundradet visade det 

sig att rylpopulationen har minskat med 75–80 % sedan början av 1900-talet. Minskningen 

beror till största del på ökad exponering genom avverkningar, konkurrens från framförallt 

blåbär, kvävegödsling samt det moderna skogsbruket med få bränder och stora 

kalavverkningar (Maad m.fl. 2009). Detta resultat sammanfaller väl med tidigare studier. 

 

Fallstudie 1: Avverkning, Tyresta nationalpark 
Lokalen är av naturskogskaraktär, med en varierande, luckig miljö och kuperad terräng (fig. 

7). Vegetationen är varierande, men består i det direkta närområdet till förekomstplatsen 

främst av blåbärsgranskog omgärdat av ljusare och mer öppna tallskogshällmarker. 

Ljusinsläppet varierar, med gläntor varvat med skuggigare partier. Gran dominerar, med 

inslag av tall och enstaka björkar. Träden är höga, och generellt gamla. Skogen är dock 

flerskiktad med förekomst av både yngre, äldre och döende träd. Marken är frisk, och dess 

vegetation består till största delen av blåbärsris och mossa. Det finns rikligt med död ved, 

framförallt klenare lågor och grot. 

 

 

Förslag till utformning av anpassad skogsbruksåtgärd 

Förekomstlokalen för ryl (markerat i fig. 8) undantas från avverkning, markberedning och 

gödsling i en zon med 30 m radie, vilket motsvarar ungefär en trädlängd, för att undvika 

kanteffekter (S. Joelsson muntl.) och skapar en yta på ca 0,3 hektar. Vid avverkning i 

närområdet behöver trädgrupper sparas, framförallt av tall.  

 

Den hyggesvegetation som kommer upp efter avverkning hålls efter med röjning eller gallring 

då den utgör stor konkurrens gentemot rylen. 

 

 

Fig. 8. Förekomstlokalen för ryl undantas från avverkning, markberedning 
och gödsling, i en skyddad zon som har en radie på 30 m, ca 0,3 hektar, 
vilket motsvarar ungefär en trädlängd. Bakgrundskarta: © OpenStreetMaps 

bidragsgivare 

Fig. 7. Förekomstlokal för ryl, Tyresta nationalpark. 
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Fallstudie 2: Gallring 
 

För denna fallstudie har jag valt samma område som ovan, i Tyresta nationalpark.  

 

Förslag till utformning av anpassad skogsbruksåtgärd 

En ståndortsanpassad gallring skulle kunna genomföras av framförallt gran i barrblandskogen 

i rylens närområde (fig. 9) om markvegetationen och trädbestånden blir för täta och beskuggar 

marken i större omfattning. Gallringen bör öka ljusinsläppet och minska konkurrensen från 

andra växter och beskuggande träd, men området får inte bli för exponerat och öppet.  

 

Stor miljöhänsyn måste visas vid skogsbruksåtgärderna för att undvika körskador. 

Förekomstlokalerna av ryl måste markeras ut tydligt.  

 

 

5.4 Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) 
Den gröna sköldmossan förekommer från södra till mellersta Sverige och utgörs till största 

delen av en centimeterhög kapsel med skaft, och har till skillnad mot många andra mossor ett 

oansenligt vegetativt stadium (Lönell 2016).  

 

Kapslarna förekommer i störst antal i maj-oktober. Flest mogna kapslar kan observeras i 

september (Plášek 2004). Arten är kortlivad, men kan ge upphov till kapslar för fortplantning 

flera år i följd (Wiklund 2006). Sköldmossan kräver en mycket specifik livsmiljö bestående 

av fuktiga, skuggiga platser i skog med en rik tillgång på död ved, och hittas ofta på murken 

ved och multnande stubbar och lågor (Plášek 2004), framförallt av gran, tall och asp 

(Gothnier m.fl. 1999). Sköldmossan förekommer både i barr- och lövskogar, men föredrar 

något mer näringsrika granskogar, där inslaget av lövträd är stort, vedfuktigheten hög och där 

marken har högt pH-värde samt hög fosforhalt (Wiklund 2006). Arten kräver kontinuerlig 

tillförsel av mjuk död ved, främst i ett sent förmultningsstadium (Wiklund 2002). Skog som 

lämnats till fri utveckling, med en dynamik av småskalig naturlig stress och störning, skapar 

de bästa förhållandena för den gröna sköldmossans livsmiljö (Naturvårdsverket 2011). 

 

 

Fig. 9. Vegetationskarta över förekomstlokal för ryl. I rylens närområde kan i den skyddade 
zonens barrblandskog en ståndortsanpassad gallring genomföras om vegetationen blir för 
tät och skapar för stor beskuggning. Naturtypskartering KNAS: Naturvårdsverket 
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Populationsstatus och hot 

Den gröna sköldmossan minskar i de flesta länderna i Centraleuropa, och är rödlistad i 

flertalet länder. Den är även listad i art- och habitatdirektivets bilaga 2. För sköldmossan utgör 

framförallt skogsavverkning och brist på död ved de allvarligaste hoten, men även 

habitatförstörelse som följd av skogsbruk och brister i visad miljöhänsyn (Plášek 2004). 

Avverkning leder till ökad exponering och uttorkning, vilket den som så många andra mossor 

är mycket känslig för. Den döda veden behöver även därför ha en tät markkontakt för att hålla 

sig fuktig (Naturvårdsverket 2011). Mossan har svårt att etablera sig på nya områden då 

lämpliga substrat försvinner allt mer och deras yta blir mindre. Minskningen av död ved gör 

att avstånden mellan individerna blir för långt för att nå varandra, vilket gör den isolerad. 

Mossan beräknas kunna sprida sig som mest 1 meter vegetativt och 1 kilometer effektivt med 

sporer under en 10-årsperiod (Naturvårdsverket 2011). 

 

Fallstudie: Avverkning, Tyresta nationalpark  
Lokalen jag har valt för min fallstudie är präglad av naturskogskaraktär, med träd i varierande 

åldrar och storlekar (fig. 10). Många av träden är väldigt gamla, vissa är döende. Vegetationen 

är relativt sluten och marken beskuggad, men ljusinsläppet varierar tack vare trädens ojämna 

utbredning. Gran och tall dominerar som trädslag, men det finns även enstaka björkar. Det 

finns gott om död ved på platsen i form av lågor, både färskare samt äldre, mer murken ved. 

Marken är frisk-fuktig och mossbeklädd, med större partier av blåbärsris samt lingonris och 

lavar. Intill förekomstlokalen finns ett öppet fält. 

Förslag till utformning av anpassad skogsbruksåtgärd  

Förekomstlokalen (fig. 11, orange prick) måste undvaras helt från avverkning, så att en 

kontinuitet i vegetationen bevaras och isolering undviks. För att kanteffekter ska minimeras 

krävs en skyddad zon med 100 m radie runt den kända förekomstlokalen (blå yta, fig. 11) 

(Roberge m.fl. 2011). För att verka efter försiktighetsprincipen bör den skyddade zonen vara 

så stor som möjligt där ett angivet avståndsspann finns, och har därför i denna fallstudie 100 

m i radie, vilket motsvarar ca 3 hektar.  

 

Det är viktigt att det öppna området västsydväst om förekomstlokalen inte utökas, så att 

sköldmossan blir utsatt för starka kanteffekter genom förändrade miljöförhållanden.  

 

Livsmiljön på förekomstlokalen 

Död ved måste lämnas i hög utsträckning i närområdet. Den döda veden får inte lämnas för 

utspritt, då det hindrar artens möjlighet till spridning. Grot-uttag bör inte ske i det skyddade 

området. I det skyddade området är skogen flerskiktad, med träd i olika åldrar och storlekar, 

vilket borgar för en långsiktig kontinuerlig tillförsel av död ved och levnadssubstrat för den 

gröna sköldmossan. Vegetationen består som nämnts främst av fuktig barrblandskog, med 

stora inslag av gran (fig. 12). Det skyddade området bör lämnas för fri utveckling, där fallna 

Fig. 10. Förekomstlokal för grön sköldmossa, Tyresta nationalpark. 
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träd lämnas att ligga kvar. Om möjligt kan död ved även med fördel nyskapas. Minst 10 lågor 

grövre än 20 cm i diameter bör finnas på varje förekomstlokal för sköldmossan 

(Naturvårdsverket 2011). Enstaka gamla träd kan fällas och högstubbar skapas för att undvika 

att ett glapp uppstår i successionen av lämpligt substrat (Länsstyrelsen Uppsala län 1997). 

 

Det är av stor vikt att hög miljöhänsyn visas, då sköldmossan är känslig för körskador som 

kan förstöra dess starkt begränsade levandesubstrat.  

 

- Mina förslag till hänsynstagande till den gröna sköldmossans förekomst och dess 

livsmiljö har stöd i artskyddsförordningen 8 §. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Förekomstlokalen för den gröna sköldmossans undvaras helt från avverkning. 
En skyddad zon, här med 100 m i radie från förekomstlokalen, upprättas därtill för att 
undvika kanteffekter. Bakgrundskarta: © OpenStreetMaps bidragsgivare 

Fig. 12. Vegetationskarta för området med grön sköldmossa i Tyresta nationalpark. I 
den skyddade zonen är skogen flerskiktad, och denna bör lämnas för fri utveckling. 
Fallna träd lämnas att ligga kvar och multna. Enstaka gamla träd kan fällas och 
högstubbar skapas för att undvika att ett glapp uppstår i successionen av lämpligt 
substrat. Naturtypskartering KNAS: Naturvårdsverket 
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5.5 Cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus)  
Cinnoberbaggen har sin populationstyngdpunkt i Uppsala län (Ljungberg 2016). Den har dock 

tidigare haft en större utbredning över landet, med observationer i nio landskap (Eriksson 

2013). Arten påträffas huvudsakligen i områden av naturskogskaraktär och med god 

kontinuitet av äldre, grova träd. Den hittas främst på asp (fig. 13), men kan nyttja andra 

lövträdslag tillfälligt. 

 

Cinnoberbagge gynnas av naturliga störningar såsom skogsbrand som skapar förutsättningar 

för lövsuccessioner (Sandström 2011). Träd som har brunnit utgör även ett viktigt substrat vid 

äggläggning, och larverna förekommer främst under barken på nyligen döda och grova aspar, 

både stående eller liggande, där de livnär sig på innerbarken (Horák m.fl. 2008). Baggen kan 

även angripa träd utanför den slutna skogen, såsom döda aspar kvarlämnade på hyggen 

(Ljungberg 2016). Förpuppningen sker i en puppkammare, ofta omgärdad av lösgnagda 

barkstrimlor. Den fullbildade skalbaggen övervintrar sedan i barken i ett år, vartefter 

fortplantning sker (Ljungberg 2016). Cinnoberbaggen uppvisar en metapopulationsdynamik, 

där spridda delpopulationer lokalt kan dö ut samtidigt som den etablerar sig på nya lokaler 

(Horák m.fl. 2008).  

 

Populationsstatus och hot 

Cinnoberbaggen är klassad som hotad (EN) i Sverige och är listad i art- och habitatdirektivets 

bilaga 2 samt bilaga 4, vilket innebär att den kräver ett särskilt noggrant skydd. Minskningen 

av kvaliteten på artens habitat och avverkning av naturskog är de största faktorerna till artens 

nuvarande nedgång (Ljungberg 2016) då vedlevande insekter, som just cinnoberbagge, är en 

av de allra mest känsliga artgrupperna mot fragmentering (Appelqvist 2005). Bristen på 

skogsbränder har missgynnat cinnoberbaggen eftersom mängden aspar då minskar. 

Vattenregleringar som minskar översvämningar utgör ett hot mot lövrika strandskogar genom 

att granen gynnas, vilket ytterligare förminskar mängden viktiga livsmiljöer (Eriksson 2013). 

Ökat uttag av klenvirke, bland annat för användning som biobränsle, och vedhuggning är ett 

växande hot för cinnoberbaggen (Eriksson 2013). 

 

Cinnoberbaggen har en begränsad spridningsförmåga (Johansson & Sallmén 2015), vilket 

anses bero på att de helst förekommer i långlivade habitat med hög kontinuitet (Niemelä 

1997). Under en kortare period kan arten förekomma på hyggen, men endast om aspträd 

lämnas kvar (Eriksson 2013). De minskningar av ädellövskog som skett genom skogsbrukets 

avverkningar och planteringar försvårar därmed cinnoberbaggens överlevnadsmöjligheter 

 

Fallstudie 1: Avverkning, Fiby urskog 
Miljön för min fallstudie är av naturskogskaraktär, med stora, gamla träd och en kuperad 

terräng (fig. 14). Vegetationen består främst av barrblandskog, där gran är det dominerande 

trädslaget. Andra förekommande trädslag är tall, björk och asp. Vegetationen är flerskiktad. 

På många ställen finns ett utpräglat buskskikt, med tät tillväxt av yngre trädplantor, 

framförallt gran. Marken är frisk-fuktig, och utöver blåbärsris och mossa är vegetationen 

sparsam, speciellt där träden beskuggar marken i större omfattning. Det finns generellt gott 

om död ved, i olika storlekar och nedbrytningsstadium. Lågorna utgörs framförallt av gran, 

men även asp finns. 
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Förslag till utformning av anpassad skogsbruksåtgärd 

De fyra förekomstlokalerna för cinnoberbaggen (fig. 14) 

behöver skyddas i ett sammanhängande område, för att 

möjliggöra för spridning och undvika isolering (fig. 15). På de enskilda förekomstlokalerna 

bör ingen avverkning ske, utan lämnas för fri utveckling. Mellan lokalerna ska vegetationen 

vara kontinuerlig och anpassad för cinnoberbaggens möjlighet att sprida sig och överleva. 

 

Inom det blåmarkerade området (fig. 15) behöver stor miljöhänsyn visas och grupper av träd 

alltid sparas. Särskilt värdefulla trädslag är lövträd såsom ek, lönn, bok, lind och asp (Höjer 

2004). Miljön bör vara fortsatt sluten för att undvika eventuella kanteffekter från det 

omgivande öppna fältet. Högstubbar, fallna träd och barrträd som varit döda minst två år 

sparas alltid, gärna även hålträd grövre än 40 cm i diameter (Höjer 2004). En kontinuerlig 

tillgång på nyligen död asp måste säkras i cinnoberbaggens habitat. Skogen behöver därmed 

vara flerskiktad med träd i olika åldrar, flertalet äldre och döende.  

 

En större grupp gamla både levande och fallna aspar finns i närområdet till 

förekomstlokalerna (fig. 13). Det är av stor vikt att denna miljö bevaras intakt i det 

barrskogsbälte som existerar idag (fig. 16), och att lokalerna där cinnoberbaggen förekommer 

är i god anslutning till detta område, genom en sammanhängande, kontinuerlig vegetation i en 

spridningskorridor. Om det uppstår en risk för att den omgivande växtligheten (framförallt 

gran) kan komma att påverka eller konkurrera ut aspträden bör växtligheten gallras, för att 

frigöra utrymme för asparna. 
 

 

 

Fig. 13. Aspbestånd, i närheten av cinnoberbaggens 
förekomstlokaler, Fiby urskog. 

Fig. 14. Fyra förekomstlokaler för 
cinnoberbagge, Fiby urskog. Flygfoto: © 

Lantmäteriet Gävle (2014): Medgivande i2014/00601 
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Fig. 16. Ett större aspbestånd finns i närområdet till förekomstlokalerna. Miljön i 
barrskogsbältet som sträcker sig mellan förekomstlokalerna och aspbeståndet bör 
bevaras intakt med kontinuerlig vegetation, för cinnoberbaggens möjlighet att sprida 
sig. Gallring kan genomföras om det uppstår risk för att den omgivande växtligheten kan 
konkurrera ut aspträden. Naturtypskartering KNAS: Naturvårdsverket 

Fig. 15. De fyra förekomstlokalerna för cinnoberbagge skyddas i ett 
sammanhängande område, för att möjliggöra för spridning och undvika isolering. 
Ingen avverkning bör ske på de enskilda förekomstlokalerna. I det skyddade 
området ska vegetationen vara kontinuerlig och anpassad för cinnoberbaggens 
spridningsmöjlighet. Bakgrundskarta: © OpenStreetMaps bidragsgivare 
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Fallstudie 2: Avverkning, Fiby urskog 
Lokalen är placerad precis intill en bäck samt ett öppet fält, vilket bidrar till en luckig 

vegetation med generellt starkt ljusinsläpp i området, men även tätare, helt beskuggad mark i 

andra partier (fig. 17). Träden är övervägande gamla, och gran dominerar som trädslag. Det 

finns dock även äldre aspar och enstaka björkar samt tall. Marken är frisk-fuktig och 

mossbeklädd, med inslag av blåbärsris. Det finns rikligt med död ved av olika åldrar, främst 

lågor av gran och enstaka aspar.  

Förslag till utformning av anpassad skogsbruksåtgärd  

Lokalen för cinnoberbaggen är omgärdad av ett skyddat område (blå markering, fig. 18). Det 

skyddade området är utformat så att en sammanhängande, orörd vegetation sträcker sig 

mellan lokalen och det större beståndet av gamla aspar, vilket utgör ett viktigt habitat för 

arten. Inom det skyddade området bör ingen form av avverkning ske, utan lämnas för fri 

utveckling. Volymen död ved bör överstiga 20 m3/ha, helst i form av grova barr- och lövträd 

(de Jong & Almstedt 2005). Det är av stor vikt att det öppna fältet öster om förekomstlokalen 

ej utvidgas, då det kan skapa kanteffekter i cinnoberbaggens habitat. 

 

 

 

 

 

 

- Mitt förslag till hänsynstagandet till cinnoberbaggens livsmiljö har stöd i 

artskyddsförordningen 4 § 2 punkten samt 4 punkten. 

- Mitt förslag till hänsynstagandet till cinnoberbaggepopulationens bevarandestatus har 

stöd i artskyddsförordningen 5 §. 

Fig. 17. Förekomstlokal för cinnoberbagge, Fiby urskog. 

Fig. 18. Förekomstlokal för cinnoberbagge omgärdat av ett skyddat område i en korridor som sträcker 
sig till ett större aspbestånd. Vegetationen i korridoren bör vara kontinuerlig och undvaras från 
avverkning. Naturtypskartering KNAS: Naturvårdsverket 
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6 Diskussion 

6.1 Skogsbrukets påverkan på landskapet 
Skogsbruket kan ha en mycket stor inverkan på interaktioner mellan och inom arter, genom 

dess påverkan på landskapet. När skogslandskapet fragmenteras förändras förutsättningarna 

för de arter som under en lång tid har anpassat sig till de förhållanden som råder i en sluten 

skog. Förlusten av en art, och eventuellt tillskott av en ny, kan skapa stora effekter på de 

ekologiska processerna i landskapet, i och med att hela samhällsstrukturer påverkas (Bennett 

& Saunders 2010). Tretåig hackspett (Picoides tridactylus), tjäder (Tetrao urogallus), ryl 

(Chimaphila umbellata), grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) och cinnoberbagge (Cucujus 

cinnaberinus) är alla arter som kräver kontinuitet och stabilitet i sina livsmiljöer för att kunna 

överleva långsiktigt (Amcoff & Eriksson 2002; Horák m.fl. 2008 Maad m.fl. 2009; Sirkiä 

2010; Naturvårdsverket 2011). Min analys av skogsbruksåtgärder, framförallt slutavverkning 

genom trakthyggesbruk, visar att dessa arters bevarandestatus i hög grad kan komma att 

påverkas om ingen eller bristande hänsyn visas. 

 

Habitatstorlek och spridningsmöjligheter 

För många skogslevande arter är det av största vikt att det finns god möjlighet att sprida sig, 

så att populationerna inte blir isolerade och därigenom hotas av att dö ut på grund av 

utebliven immigration vid negativ populationsutveckling (Grilli m.fl. 2015; Niemelä 1997). 

Exempelvis cinnoberbaggens begränsade spridningsförmåga kombinerat med dess generellt 

utspridda förekomst i små isolerade populationer ökar risken för dess utdöende genom 

slumpmässiga faktorer (Eriksson 2013), såsom storm, brand och demografiska fluktuationer. 

Den gröna sköldmossan vars levnadssubstrat (död ved och levande trädstammar) har en 

begränsad livslängd i skogslandskapet är ytterligare ett exempel; möjlighet till spridning till 

nya växtplatser är nödvändig för dess överlevnad (Wiklund 2004).  

 

Vidare är en utbredd konnektivitet mellan habitat nödvändig för att upprätthålla hållbarhet ur 

demografiska och genetiska aspekter (Schooley & Branch 2011). Tjäderns behov av ett stort, 

sammanhängande habitat är ett tydligt exempel på detta. Områden med goda förutsättningar 

för artförekomst behöver vara sammanknutna med de områden där arten minskar (Wang m.fl. 

2015) eftersom sannolikheten för att en population ska överleva blir betydligt större om den 

har ett utbyte med andra, närliggande populationer jämfört med om den är isolerad (de Jong & 

Almstedt 2005). För tjäder och tretåig hackspett, som ogärna passerar kalhyggen, kan 

fragmentering sätta stora hinder för reproduktion och överlevnad. Biotopöar med 

källpopulationer behöver skyddas i stor omfattning då kvaliteten på dessa habitat kan påverka 

lokala utdöenden och därmed upprätthållandet av metapopulationen på landskapsnivå 

(Schooley & Branch 2011).  För tretåig hackspett är läget till och med så allvarligt att 

habitatförlust skulle i dagsläget redan kunna ha passerat den minimigräns som krävs för att 

upprätthålla källpopulationer, vilket innebär att den svenska populationen generellt är en 

sänk-population (Bütler m.fl. 2004). 

 

I små och isolerade skogsbestånd riskerar de specialiserade naturskogsarterna dessutom att 

utkonkurreras av generalist-arter, vilka har lättare att anpassa sig efter landskapets 

förutsättningar (Appelqvist 2005). För rylen innebär exempelvis den ökning av slyvegetation 

som ofta följer vid en kalavverkning en stor konkurrens om yta, näring och solljus (Lundell 

2014).  
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Kanteffekter  

De kanteffekter som uppstår vid fragmentering av skogslandskapet kan påverka många 

skogslevande arter negativt, däribland grön sköldmossa, cinnoberbagge och ryl (Niemelä 

1997; Roberge m.fl. 2011; Lundell 2014). Förutom förändrade miljöförhållanden kan 

kanteffekter efter avverkning även innebära en ökning av antalet predatorer i området, då de 

lockas av den öppnare miljön där de kan hitta mer föda i form av smågnagare (Joelsson & 

Oldhammer 2016). Den ökade närvaron av predatorer kan ha en starkt negativ påverkan på 

tjäderns överlevnad eftersom de utgör ett stort hot mot reproduktionen då både kycklingar och 

vuxna fåglar i kantzonerna lättare kan bli tagna av exempelvis räv, grävling och korp 

(Braunisch & Suchant 2007; Hjort 1994). 

 

För den gröna sköldmossan i fallstudien i Tyresta får det närliggande öppna fältet inte tränga 

in i skogsbeståndet där sköldmossan förekommer, då arten är mycket beroende av att 

miljöförhållandena inte förändras. Den slutna, fuktiga skogen skulle då skifta till en mer 

öppen miljö med större ljusinsläpp och hårdare exponering för olika väderförhållanden. Dessa 

miljöförändringar kan leda till torrare luft, vilket hotar sköldmossan som är mycket känslig 

för uttorkning (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005).   

 

Naturvärden och miljöpåverkan 

Förutom att minska antalet habitat och öka fragmenteringen så leder trakthyggesbruket till en 

stor förlust av viktiga strukturer i skogslandskapet, såsom död ved, gamla och döende träd och 

flerskiktad vegetation med större lövinslag (Angelstam m.fl. 2010; Ranius & Roberge 2011). 

Många arter, däribland cinnoberbaggen, den tretåiga hackspetten, tjädern och den gröna 

sköldmossan, är beroende av dessa strukturer i sin livsmiljö, antingen för födosök, skydd eller 

som levnadsubstrat, och minskningen av dessa naturvärden i skogen utgör ett hot mot arternas 

förutsättningar för att överleva (Hjort 1994; Plášek 2004; ArtDatabanken 2010; Eriksson 

2013). 

 

En ytterligare mycket viktig faktor som jag funnit påverkar arternas överlevnadsmöjligheter är 

hur mycket miljöhänsyn som visas. Om inte hänsyn visas genom noggrann planering och 

försiktighetsåtgärder, såväl vid trakthyggesbruk som vid hyggesfri avverkning, kan 

exempelvis körskador förstöra hela livsmiljöer (Hagström 2013). Förebyggande planering 

krävs även för att undvika att känsliga biotoper med höga naturvärden avverkas eller påverkas 

av kanteffekter, i brist på kännedom om området och hur en åtgärd kan påverka miljön 

(Angelstam m.fl. 2010; Andersson 2014). Bristande miljöhänsyn, i form av uttag av gamla 

träd, bortröjning av död ved samt etablering av homogena, täta skogsplantager utgör ett hot 

mot de undersökta arternas bevarandestatus (Larsson 2011). Bristande miljöhänsyn kan 

därigenom bryta mot reglerna i artskyddsförordningen, exempelvis om en skyddad arts 

fortplantingsområde eller viloplats skadas eller förstörs (4 §). Vid körning i skogsmark finns 

även en stor risk för att hotade växter kan bli överkörda och skadas om förekomstplatserna 

inte markerats ut (Ericson & Ingelög 2006), vilket bryter mot 8 § i artskyddsförordningen.  

 

Behov av skydd  

Den mångfald av biotoper som finns i Tyresta bör så långt som möjligt behålla sin kontinuitet 

i både tid och rum, både för tjäderns och för hackspettens skull då båda kräver en diversitet av 

levnadsmiljöer, och som nämnts förut, undviker öppna ytor (Imbeau & Desrochers 2002b; 

Joelsson & Oldhammer 2016). I Fiby urskog är det nödvändigt att den slutna kontinuiteten 

bevaras, då den förändring av miljöförhållandena till följd av kanteffekter och fragmentering 

kan påverka cinnoberbaggen och den gröna sköldmossans levnadsmiljö mycket negativt 

(Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005; Eriksson 2013).   
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6.1.1 Behovet av ett landskapsperspektiv  

Även om det är viktigt att bevara en hög miljökvalitet på beståndsnivå krävs ett 

landskapsperspektiv för ett långsiktigt bevarandearbete (Cedergren 2008; Naturvårdsverket 

2015a). För att upprätthålla livskraftiga stammar krävs bevarande av tillräckligt stora arealer 

livsmiljöer som håller god kvalitet samt som är sammanhängande för att skapa ett funktionellt 

nätverk (Angelstam m.fl. 2010). Naturvårdsverket konstaterar i sin senaste uppföljning av 

miljömålen att just landskapsperspektivet inom skogsbrukets miljöhänsyn måste stärkas 

(Naturvårdsverket 2016b). 

  

Min studie visar att det krävs stora, avvarade områden bestående av en variation av biotoper 

för framförallt tjädern och den tretåiga hackspetten vars livsmiljö sträcker sig över stora ytor 

för att de långsiktigt ska kunna överleva på platsen. Anpassning av skogsbruksåtgärder kan 

därmed inte endast ske på beståndsnivå, utan kräver ett landskapsperspektiv där för arterna 

viktiga miljöer är sammanknutna utan den fragmentering som skapar en isolering av 

populationer och individer.  

 

Ett landskapsperspektiv med sammanhängande skyddade områden innebär att alla skogsägare 

gemensamt arbetar mot samma mål. I områden med många och till storleken mindre 

skogsbruksverksamheter krävs därmed ett samarbete mellan skogsägarna, då många arters 

förekomst kan sträcka sig över flertalet ägares marker. Om en markägare väljer att avvara ett 

område från skogsbruksåtgärder, men grannen väljer att avverka, kan det skyddade området 

ändå påverkas starkt av kanteffekter från det avverkade området. I en studie framkom att en 

negativ effekt av hyggen kan sträcka sig minst 50 m in i de omgivande skogarna, trots att 

hänsynsträd lämnats kvar. Den negativa effekten avtog först efter 100–150 meter in i skogen, 

där reviren var jämförbara med områden där avverkning inte skett (Söderström 2008). I 

frågan angående om större och färre reservat är att föredra framför mindre men till antalet 

flera, tycks svaret därigenom många gånger vara ja, då en större yta av landskapet kommer 

påverkas av avverkningens kanteffekter i det sistnämnda fallet (Ries m.fl. 2004, Elbakidze 

m.fl. 2011). Större bevarade områden, som innehåller en variation av biotoper, är även viktigt 

för att bevara diversiteten på ekosystemnivå, där fler arter och större populationer kan 

överleva (Andrén 1997).  

 

Både tjäder, tretåig hackspett, grön sköldmossa, ryl och cinnoberbagge skulle alla gynnas av 

ett större bevarat område, då de är känsliga mot fragmentering på flertalet sätt. Tjädern, som 

kräver stora ytor med varierande vegetationstyper för reproduktion och överlevnad, kräver 

därigenom ett större sammanhängande skydd av flertalet olika biotoper (Graf m.fl. 2007). 

Även för tretåig hackspett är det av stor vikt att värdefulla biotoper med en variation av 

växtlighet är sammanlänkade för att möjliggöra för spridning (Malmaeus & Wärnbäck 2009). 

  

Den kontinuitet i landskapet som är så viktig för ett stort antal skogslevande arter kan endast 

skapas på landskapsnivå, där helhetsbilden är fokus i planeringen. Miljöhänsyn behöver alltså 

visas på alla nivåer inom skogsbruket för att fånga helhetsbilden (Niemelä 1997). Det innebär 

att viktiga beståndsdelar som äldre träd, högstubbar och död ved behöver sparas på detaljnivå, 

samtidigt som större ytor med viktiga strukturer och hänsynskrävande biotoper behöver 

bevaras. Slutligen krävs även ett skydd av större hänsynsområden som hyser höga 

naturvärden, till exempel urskogar, sumpskogar och äldre lövrika skogar (Andersson 2014). 

 

 



33 
 

6.2 Arbetet för ett hållbart skogsbruk 

6.2.1 Hållbara metoder 

Miljömålen konstaterar bland annat att den biologiska mångfalden och arters livsmiljöer ska 

bevaras och att arter ska ha en gynnsam bevarandestatus, där större hänsyn och bättre 

planering är nyckelord. Naturvårdsverket bedömer dock att miljömålen Levande skogar och 

Ett rikt växt- och djurliv inte kommer att nås till år 2020 (Naturvårdsverket 2016b). Ett viktigt 

etappmål för skogslevande arters möjlighet att överleva i sitt habitat är utvecklandet av ”ett 

variationsrikt skogsbruk”, vilket som mål inte heller bedöms uppnås till utsatt tid. I dagsläget 

väger många gånger kostnads- och tidseffektiviteten tyngre än miljöhänsynen och alternativa 

skogsbruksmetoder (Naturvårdsverket 2016b).  

 

Med ett hyggesfritt skogsbruk och en högre miljöhänsyn är det möjligt att bevara de 

naturvärden och den kontinuiteten i skogslandskapet som är så viktigt för många hotade arter 

(Cedergren 2008). I ett hållbart skogsbruk där brukandet kan kombineras med bevarande av 

arter (vilket är ett viktigt kriterium för just hållbarhet) är därför ofta hyggesfria metoder det 

enda alternativet. Viktiga strukturer att arbeta med i skogsbruket är bland annat bevarande och 

nyskapande av död ved och flerskiktade skogar samt avsättande av större områden och 

korridorer mellan habitat. I många fall kan även aktiva bevarandeåtgärder krävas, såsom 

naturvårdsgallring för att minska igenväxning samt röjning av sly och annan vegetation som 

utgör konkurrens för de naturligt förekommande arterna (Andersson 2014). 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att ett skyddat område inte automatiskt betyder att målen för 

artbevarande uppfylls och den biologiska mångfalden säkerställs. Områdets funktionalitet för 

bevarande av livskraftiga stammar beror alltså på flera faktorer; typen av skogsmiljö och 

kvaliteten som livsmiljö, storleken på området samt mängd fragmentering och närhet till 

liknande områden samt hur det omgivande landskapet brukas (Angelstam m.fl. 2010).   

  

Det krävs i regel enligt skogsvårdslagen inget tillstånd för att avverka skog, men åtgärden ska 

anmälas till Skogsstyrelsen. Vid denna anmälan ska skogsbrukaren i samband med 

avverkningen informera om ”vad han eller hon avser att göra för att tillgodose naturvårdens 

och kulturmiljövårdens intressen” (14 § 3 p. skogsvårdslagen). Kraven på denna information 

från skogsbrukarens sida är dock lågt ställda, då det inte ställs högre krav än ”vad som följer 

av respektive skogsägarens kunskaper på området” (Prop. 1992/93:226 s. 72). För att främja 

ett mer variationsrikt skogsbruk med hyggesfria metoder krävs därmed både rådgivning från 

myndigheters håll, och satsningar bör göras på kunskapslyft (Naturvårdsverket 2016a). 

 

Tröskelvärden 

Ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för arterna att överleva i skogslandskapet är att 

se till de tröskelvärden för viktiga strukturer i miljön som framtagits för ett antal arter och 

artgrupper (Andrén 1997). För både den tretåiga hackspetten, tjädern och cinnoberbaggen 

finns tröskelvärden för viktiga strukturer i livsmiljön, såsom den minsta mängden död ved och 

gamla träd eller den minsta storleken på habitatet som krävs för ett långsiktigt 

bevarandearbete (Bütler m.fl. 2004; Andersson 2014). Tröskelvärdet markerar en kritisk nivå, 

som om den passeras kan innebära att det inte längre finns förutsättningar för livskraftiga 

populationer av arten i området (Fahrig 2001). Att planera för att inte passera tröskelvärdena, 

såsom genom att alltid spara en viss mängd död ved och en variation av vegetationstyper, kan 

säkerställa förekomsten av viktiga strukturer. Sådana tröskelvärden har i min studie visat sig 

vara ett praktiskt mätbart verktyg, då de fungerar som tydliga riktlinjer vilka kan förenkla 

planeringen av skogsbruksåtgärder (Angelstam 1998). Att inte passera tröskelvärden vad 

gäller mängd kvarvarande habitat är också en viktig del i att se till att syftet med 



34 
 

artskyddsförordningen, liksom med de två EU-direktiven, uppnås och upprätthålls. 

Tröskelvärden är även en viktig del av försiktighetsprincipen, men bör dock ses som 

rådgivande riktlinjer, och inte en absolut sanning då förutsättningarna alltid skiljer sig mellan 

arter, situationer och platser. Försiktighetsprincipen har i min studie inneburit att jag valt att 

undvara större områden från avverkning än vad det lägsta tröskelvärdet för arten anses vara, 

vilket jag finner vara eftersträvansvärt i all planering av skogsbruksåtgärder.   

 

För ett bevarande av många arter av Sveriges skogslevande stannfåglar krävs att minst 30 träd 

per hektar lämnas vid avverkning (Söderström 2008). Inom miljöcertifieringen FSC:s 

standard är kravet att 10 träd lämnas (Svenska FSC 2013), vilket ungefär även är det antal 

som i genomsnitt lämnas idag i Sverige (Christiansen 2014). Detta innebär att mängden 

kvarlämnade träd i stor omfattning måste öka för att många skogsfåglar ska överleva 

(Söderström 2008). Många gånger är det dock snarare storleken på de kvarvarande träden och 

den döda veden som är av störst betydelse, inte deras totala volym. För skalbaggar och 

kryptogamer har studier visat på ett tröskelvärde för storlek på träd vara ca 20 cm, och i vissa 

fall 40 cm för mer känsliga arter (Nilsson m.fl. 2001). Stora träd kan nämligen utgöra 

livsmiljö för en långt större diversitet av arter än mindre träd har möjlighet till (Nilsson m.fl. 

2001). 

 

Det generella tröskelvärdet för den minsta mängden lämplig biotop som krävs på 

landskapsnivå för att en art ska överleva har beräknats vara runt 10–30 %, beroende på bland 

annat landskapets struktur och arternas egenskaper (de Jong & Almstedt 2005; Andrén 1994). 

Men redan då endast 50–60 % av den ursprungliga arealen finns kvar kan en stor förändring i 

landskapet och artsammansättningen skådas, genom det faktum att de sammanhängande 

skogsbestånden vid det laget börjar fragmenteras till mindre habitatöar (Appelqvist 2005). 

Graden av isolering ökar i stor omfattning när mindre än 20 % av den ursprungliga biotopen 

kvarstår, och många arter hotas av stokastiska processer såsom naturkatastrofer, 

slumpmässiga utdöenden och fluktuationer i populationsstorleken (Appelqvist 2005; Bennet 

& Saunders 2010; Fahrig 1998). För att säkerställa en gynnsam bevarandestatus krävs därmed 

bevarande av större ytor av habitat än vad som generellt skyddas i dagsläget. 

 

För tretåig hackspett ger användandet av tröskelvärden en indikation på att hänsynsområdet 

kan delas upp i en zon, närmast häckningsplatsen, som avvaras helt från skogsbruket, och en 

omgivande zon där skogsbruk sker ytterst extensivt och stor hänsyn visas. Liknande för ryl 

behöver dess förekomstlokal avvaras från avverkning, men i dess omgivning kan försiktig 

gallring gynna förekomsten om växtligheten blivit för tät. En sådan hänsyn, där området 

närmast artens huvudsakliga förekomstlokal avvaras, kan många gånger vara det enda sättet 

som skogsbruk kan kombineras med förekomst av hotade arter. Detta visar på vikten av 

kunskap om arters förekomst och ekologi för att kunna planera en skogsbruksåtgärd med arten 

i åtanke.  

 

Kunskap om skogslandskapet är också av stor vikt. Tjädern kräver en variation av biotoper, 

vilket innebär att det avvarade området behöver innehålla flertalet vegetationstyper. För 

långsiktig överlevnad på platsen behöver biotoper både för spel (framförallt tallhällmarker) 

och för hönans och kycklingarnas hemvistelse ingå i det skyddade tjäderområdet.  

 

Indikatorer för hög biodiversitet 

För att bedöma ett områdes naturvärden och biodiversitet används i många fall speciellt 

utvalda arter eller organismgrupper som indikatorer på miljön. Användandet av sådana 

naturvårdsarter kan vara ett effektivt verktyg i arbetet för ett hållbart skogsbruk, då närvaro av 
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en sådan art på ett enkelt sätt kan skapa en bild av områdets naturvärden. De arter jag valt ut 

för detta projekt kan alla fungera som paraplyarter, då förekomsten av dem indikerar olika 

viktiga strukturer i miljön som många andra arter drar stor nytta utav. Exempelvis skulle ett 

skydd av tjäderns livsmiljö i betydande grad även omfatta flertalet andra arter som nyttjar de 

miljöer där tjädern förekommer (Hjort 1994). Även den tretåiga hackspettens krav på en 

livsmiljö med stora inslag av död ved gynnar ett stort antal andra arter (Mikusiński m.fl. 2001; 

Drever m.fl. 2008), och ett positivt samband mellan hackspettar och artmångfald i skogen har 

kunnat ses i flertalet studier (Bütler m.fl. 2004). Cinnoberbagge och grön sköldmossa har inte 

samma krav på större ytor och flera olika vegetationstyper, men de kan genom sin förekomst 

indikera höga naturvärden i området, framförallt en hög andel död ved och värdefulla äldre 

träd (Horák m.fl. 2008).  

 

På senare tid har dock allt fler forskare förespråkat att flytta fokus från arter till naturmiljön 

och omgivningen, som med sina olika strukturer kan indikera på en värdefull miljö med 

förutsättningar för rik biologisk mångfald. För bevarandet av hotade arter är det just skydd av 

livsmiljön som är viktigast, varför ett sådant skifte av fokus kan vara av stor nytta (Forsberg 

2012). På mer lokal nivå kan konstateras att gamla, förmultnande träd och trädstammar utgör 

livsmiljö för många insektsarter, vilket innebär att en stor diversitet skulle skyddas om dessa 

gamla träd bevaras i landskapet (Angelstam 1998). 

 

Äldre skogar med en diversitet av livsmiljöer går dock ofta hand i hand med förekomst av 

indikatorarter, då båda indikerar förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Detta har varit 

mycket tydligt i min studie, då samtliga arter har återfunnits i skogar med värdefulla 

strukturer som kännetecknar nyckelbiotoper. Alltså bör skogsbruket se till både artdiversiteten 

och till skogslandskapets strukturer då båda, såsom i mitt projekt, utgör viktiga verktyg för att 

identifiera värdefulla miljöer som behöver skyddas. 

 

6.2.2 Vägen mot hållbart skogsbruk beträffande bevarande av arter och livsmiljöer 
Vikten av kunskap 

Innan ett ingrepp får göras i en naturmiljö måste verksamhetsutövaren ha säkerställt att de 

planerade åtgärderna inte bryter mot förbuden i artskyddsförordningen. Detta innebär att det 

krävs god kunskap om områdets arter och livsmiljöer. Om skyddade arter berörs av åtgärden 

så att det går mot förbuden i förordningen krävs att länsstyrelsen underrättas och att dispens 

söks innan någon åtgärd utförs (Kristinehamns kommun 2014). Naturvårdsverket konstaterar i 

sin rapport om hållbart utnyttjande kort och enkelt att ”kunskap är en källa till framgång” 

(Naturvårdsverket 2008). Kunskap om arter och viktiga strukturer i miljön är en nödvändighet 

inte bara för att följa lagstiftningen, utan även för att öka miljöhänsynen och kunna 

upprätthålla ett långsiktigt bevarandearbete (Angelstam m.fl. 2010). En ökad medvetenhet 

kring vilka arter och naturvärden som finns i landskapet och det lokala skogsbeståndet skapar 

förutsättningarna för att uppnå en bättre miljöhänsyn, och är nödvändigt för bevarandet av 

flertalet hotade arter (Uliczka 2004). Kunskap om arters ekologi är även nödvändigt för att 

undvika att störa djur under parnings- och uppfödningsperioder, samt skada deras 

fortplantningsområden och viloplatser – vilket skulle bryta mot artskyddsförordningen.  

 

I en studie framkom att skogsägare fick en mer positiv inställning till miljöhänsyn och 

naturvård efter att de deltagit i kurser inom ämnet arrangerade av Skogsstyrelsen. 

Skogsägarna avsatte fler områden från skogsbruk och de kunde lättare känna igen 

naturvårdsarter som kräver extra mycket hänsyn. En mer traditionell skogsutbildning 

påverkade skogsägarna i motsatt riktning, till en mer negativ inställning gentemot både 

miljöhänsyn och ett jämställande av miljömålet och produktionsmålet inom skogsvårdslagen. 
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Skogsägare som deltagit i kurser med en större hänsynsfokus var även i mycket större 

omfattning positiva till att miljöcertifiera sin verksamhet, jämfört med de som inte gått 

kurserna (Uliczka m.fl. 2004). I en annan studie angående skogsägarnas kunskap och 

inställning framkom att två tredjedelar av de tillfrågade skogsägare inte utförde generell 

hänsyn av den anledningen att det inte fanns något att skydda (Samuelsson och Gynnerstedt 

2015). Detta resultat tyder på en klar kunskapsbrist hos skogsägarna vad gäller framförallt 

hänsynskrävande arter och biotoper, då majoriteten av de stora arealer som dessa skogsägare 

innehar tillsammans med stor sannolikhet innehåller både skyddsvärda arter och naturtyper. 

 

För att öka kunskapen och medvetenheten om artförekomster finns mycket information att 

hämta från både internet och genom personlig rådgivning från myndigheter. Genom 

inrapporteringstjänsten Artportalen kan skogsägare på ett enkelt sätt se om någon skyddsvärd 

och hänsynskrävande art har observerats på sin mark. Skogsbrukare kan även använda 

Skogsstyrelsens internettjänst Skogens pärlor för att upptäcka förekomst av värdefulla och 

hotade arter och miljöer (nyckelbiotoper). För ökad kunskap på juridisk nivå finns handböcker 

om bland annat artskyddsförordningen utgivna av Naturvårdsverket, i både tryckt form och på 

internet. Att nå ut med denna information, om de faktiska lagkraven som skogsbrukaren måste 

verka utefter, är av största vikt för ett hållbart skogsbruk. 

 

Jag anser att det är nödvändigt att det finns en utbredd kunskap kring arters krav på livsmiljö 

för att arterna ska kunna överleva långsiktigt i ett område. Det krävs även en förståelse för att 

många arter är starkt specialiserade till den miljö där de lever i just nu, och samtidigt har en 

väldigt begränsad spridningsförmåga. Detta innebär att det inte får finnas en för stark tilltro 

till att en art kan hitta ett nytt habitat om dess lokal förstörs genom en avverkning eller annan 

skogsbruksåtgärd. Essentiellt är även en kunskap kring vikten av att habitat är 

sammanlänkade med varandra. Att försöka applicera begrepp som metapopulationer, 

kanteffekter och gynnsam bevarandestatus kan i vissa fall vara svårt för den som inte är insatt 

i naturvårdsbiologisk forskning, men jag finner ändå att helhetskonceptet kring vad 

fragmentering leder till är kärnan i utveckling av hållbara metoder. En studie som min – med 

bakgrundsfakta och konkreta råd – kan därmed fungera som en bra grund för planeringen av 

skogsbruksåtgärder, och fler fallstudier med andra arter rekommenderas starkt för en 

långsiktigt hållbar utveckling av skogsbruksåtgärder. 

 

Försiktighetsprincipen 

Bristande kunskaper och dålig efterlevnad av juridiska bestämmelser och lagar kan ge stora 

effekter på miljön. Försiktighetsprincipen, som genomsyrar mina fallstudier, skulle troligtvis 

om den tillämpades i större omfattning öka miljöhänsynen inom skogsbruket i betydande 

grad. Principen, som är fastslagen att råda som grund för miljöpolitiken inom hela EU, 

innebär att skogliga åtgärder som kan utgöra ett hot mot de förekommande arterna i området 

noggrant bör övervägas och eventuellt stoppas. En grundtanke med principen är att 

kunskapsbrist inte får användas som ett skäl för att förhindra eller uppskjuta kostnadseffektiva 

skyddsåtgärder. EU-kommissionen fastslog år 2000 i ett meddelande att principen ska omfatta 

även djurs och växters hälsa, utöver miljöskydd (Malmquist 2016). Samma artikel konstaterar 

även att principen att förorenaren betalar bör råda för en åtgärd som innebär negativ inverkan 

på miljön (Europeiska unionen 2010).  

 

Samarbete 

I och med att det inom det svenska naturvårdsarbetet finns flertalet aktörer (såsom 

naturvårdsmyndigheterna och skogsvårdsmyndigheterna samt skogssektorn självt) är det av 

stor vikt att det finns ett fungerande samarbete och utbredd dialog för ett hållbart brukande av 
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skogen på landskapsnivå. Goda kontakter mellan alla parter (markägare, brukare och 

myndigheter) är mycket viktiga och värdefulla för ett långsiktigt hållbart skogsbruk, där inga 

arter hotas av olika skogsbruksåtgärder (Angelstam m.fl. 2010).   

 

7 Slutsats 
 

För att uppnå och över tid upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för berörda arter, och 

därmed följa EU:s naturvårdsdirektiv samt sträva efter uppfyllnad av de svenska miljömålen, 

visar mina exempel att det krävs att skogsbruket genomsyras av stor hänsyn och medvetenhet. 

Idag brister ofta miljöhänsynen i skogsbruket, med den följd att både ett stort antal arter och 

deras livsmiljöer hotas och förstörs (Nilsson 2015). Med en ökad hänsyn, där 

skogsbruksåtgärder anpassas efter de arter och miljöer som finns på platsen, kan 

förutsättningarna för bevarandet av biologisk mångfald förbättras i stor omfattning. Generell 

såväl som förstärkt miljöhänsyn är avgörande för att många arter som är beroende av 

kontinuitet i landskapet ska överleva till nästa skogsgeneration (Rosell 2012). Hänsyn är även 

essentiellt för att kunna utföra en skogsbruksåtgärd på ett sätt som inte bryter mot 

artskyddsförordningen. Till allra största del innebär en större hänsyn att större områden 

avsätts och buffertzoner lämnas mot habitat där hotade arter förekommer, men även 

förebyggande planering för att undvika körskador och annan habitatförstörelse. 

 

Tillämpandet av hyggesfritt skogsbruk behöver öka i betydande grad, då flertalet arter inte 

överlever den fragmentering som uppstår genom kalhuggning. De starka effekter som följer 

vid kalavverkning utgör ett stort hot mot många arter. Detta innebär att hyggesfria metoder 

många gånger är de enda möjliga formerna av skogsbruk för att en avverkning inte ska bryta 

mot artskyddsförordningen. Även vid hyggesfritt skogsbruk bör korridorer med kontinuerlig 

växtlighet lämnas orörd för att möjliggöra för arter att sprida sig och för att säkerställa en 

fungerande metapopulationsdynamik (Collinge 1996). Färre och större och sammanhängande 

reservat tycks därigenom många gånger vara att föredra framför fler och mindre (Andrén 

1997; Hanski & Walsh 2004). Skogsstyrelsen har till regeringen och Miljömålsrådet lyft fram 

”verka för ökad tillämpning av hyggesfritt skogsbruk”, som en av tio åtgärder som syftar till 

att bidra till att öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet 

(Skogsstyrelsen 2016). Det anges att åtgärden avser bidra till bättre måluppfyllnad av 

miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. 

 

Jag hävdar att ett hållbart skogsbruk bygger på en helhetssyn, med ett landskapsperspektiv där 

det finns en stor medvetenhet kring vad en åtgärd kan leda till på både kort såväl som på lång 

sikt. Detta anser jag kräver en satsning på utbildning, för att skogsbrukare ute i landet ska 

förstå helhetsbilden och hur deras verksamhet påverkar naturen och artdynamiken samt för att 

miljömålen ska kunna uppnås.  
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