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Sammanfattning

Den tätortsnära skogen är ett viktigt inslag i dagens samhälle. Oftast är det de tätortsnära
skogarna som invånarna besöker, speciell viktig är den för barn och äldre. Därför måste man
tänka på vilka skogsbruksmetoder man ska använda. Det går inte att använda de
skogsbruksmetoder som man använder i dag som är anpassade efter skogsbruk snarare än
skogsvård. Det som behövs är därför en skogsvårdsplan för de tätortsnära skogarna. Denna
måste anpassas efter vad skogarna skall användas till exempelvis vilka som använder den,
skogens utseende och vilka arter där finns. Man behöver skaffa sig mer kunskap om hur man
ska gå tillväga för att sköta en skog på detta sätt. Därför har jag börjat revidera Håbo
kommuns nuvarande skogsbruksplan till en skogsvårdsplan samt påbörjat ett utkast av ett
trädfällningsavtal så att Håbo kommun ska kunna anpassa sin skogsskötsel av de tätortsnära
skogarna och för invånarna. Både skogsvårdsplanen och trädfällningsavtalet är under
utveckling. Jag undersökte också om antal arter ökade med stigande area för att testa den
öbiogeografiska teorin och för att se om det är bättre att bilda ett stort reservat eller flera små
reservat (Single Large Or Several Small). Frågan kvarstår när det gäller bildning av reservat.
Det finns olika uppfattningar om vad som är bäst; flera små eller ett stort. Man har
rekommenderat att man ska bilda stora områden för att bevara hotade arter, men man har även
funnit att små områden kan innehålla lika många arter eller kanske även flera arter än ett stort
område med samma totala area som de små. Så frågan kvarstår, men det finns saker att tänka
på när man ska bilda nya reservat. Avstånden mellan reservaten, vilka arter som där finns och
deras krav, att man bör binda ihop områden med korridorer, hur ett stort område eller flera
små passar in i omgivningen, är några saker att diskutera.
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Inledning
Tätortsnära skog
Det finns olika definitioner av begreppet ”tätortsnära skog”. Enligt skogsstyrelsen är en
tätortsnära skog ”den skog som finns nära och inom en tätort och vars främsta funktion är att
den nyttjas av tätortens befolkning” (Skogsstyrelsen). Naturskyddsföreningen definition är ”
ett skogsområde som helt eller till större delen ligger inom eller högst tre kilometer från
tätort” (Berg 2010). Gränser mellan vad som är en tätortsnära skog och övrig skog är inte
särskild tydlig. Avståndet mellan bostad och närmaste grönområde bör inte vara mer än 300
meter enligt Boverket (2007), för om avståndet är längre så besöker färre människor skogen.
Detta säga vara på grund av tidsbrist (Berg 2010).
Storleken på en tätortsnära skog kan variera, allt från en mindre skogsdunge till ett större
skogsområde. En tätortsnära skog kan hysa flera biologiska, sociala, pedagogiska värden men
kan även förlora dessa. Med lämplig skötsel kan värdena återfås. Hur mycket tätortsnära skog
det finns i Sverige i dag har beräknats av riksskogstaxeringen. De kom fram till att det finns
ca 0,8 procent i Norrland och 4 procent för både Svealand och Götaland (Berg 2010).
Den tätortsnära skogen är viktig för invånarna och speciellt för barn och äldre (Berg
2010). Skogen kan erbjuda oss flera ekosystemtjänster som variationsrikedom med olika arter,
djur och växter, skogen förbättrar luftkvaliten, skyddar mot vind och stark sol och förbättrar
vår hälsa. Skogen har även en positiv inverkan på personer som lider av stress, stressen
minskas av att få komma ut i naturen (Berg 2010). Det är även viktigt för friluftslivet och de
pedagogiska värden som utomhuslekar och kojbyggande.

Figur 1:Tätortsnära skog i Bålsta tätort
Hur ska en rekreations skog se ut enligt folket? ”den ska bestå av mycket äldre träd, vara
ganska gles och ha inslag av luckor eller gläntor. Lövträd är bättre än barrträd, och god
framkomlighet tillsammans med en stig värderas högt” (Naturvårdsverkets framtidsstudie
1998). Att skogen dramatiskt förändras brukar ha en negativ inverkan på människor. (Berg
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2010). Om en produktionsskog lämnas under fri utveckling så kan människor uppleva den
som ovårdad och mindre attraktiv som rekreationsskog, skogar med skötsel föredras (Berg
2010). Om man inte tar hänsyn till skogens rekreationsvärden får man en skog som blir
ogästvänlig eller oframkomlig (Berg 2010).
Det finns många hot mot den tätortsnära skogen (figur 1). Några av dessa hot är dålig
planering, fragmentering, barriäreffekter, nyexploatering och förtätning (Berg 2010).
Förvaltning av en skog måste ske på rätt sätt, så ett annat hot är kunskapsbrist. Det kan också
finnas olika intressen för området. Om vi tar barriäreffekten som ett exempel så skapas denna
av att skogen fragmenteras och isolerade mindre skogsområden bildas istället för en enda
sammanhängande skog. Barriärer i form av exempelvis bebyggelse hindrar organismer från
att sprida sig mellan de isolerade områdena. Man behöver då skapa så kallade gröna
korridorer som kopplar samman de isolerade områdena, där organismer kan förflytta sig.
Detta hjälper då organismerna att sprida sig mellan de isolerade områdena (Berg 2010). Ett
exempel på en sådan korridor finns i Uppsala vilken förbinder Stadsskogen med Hågadalen
(pers. obs.).
Skogsbruksmetoder för tätortsnära skog
När man tänker på begreppen tätortsnära skogsbruk och tätortsnära skogskötsel innebär det
flera olika skogsbruksmetoder och skötselformer. Den kanadensiska professon Erik Jørgensen
(1965) uttryckte det sålunda:
”Ett skogsbruksätt som har som mål att sköta träd och skog så att det urbana samhällets
fysiska, sociala och ekonomiska välbefinnande främjas. Detta innefattar trädens övergripande
förbättrande effekter på miljön, såväl som deras rekreativa värden och generella bidrag till
människans välbefinnande.” (citerad i Berg.( 2010)).
När det gäller skogsbruk i de tätortsnära skogarna ska man alltså använda metoder som
anpassas efter friluftslivet och allmänhetens rekreationsbehov snarare än de behov som
skogsbruket har (Svenska Naturskyddsföreningens policy 1998). Det innebär bland annat att
använda småskalig teknik som motormanuell fällning och transport av virke med små
maskiner eller med häst vilket upplevs som mindre störande än den storskaliga tekniken med
stora maskiner (Berg 2010). Det finns olika saker att ta hänsyn till när man planerar skötsel
såsom om det finns förskolor, skolor eller äldreboende i närheten av skogen. Man bör ha olika
skötsel om det huvudsakligen är barn, ungdomar, vuxna, äldre, funktionshindrade eller andra
som nyttjar den (Rydberg m. fl. 2004). Alltså ska skogen skötas efter vad den används till
(Berg 2010).
När skötseln planeras är det viktigt att tänka efter vilka målsättningar man har med
skogen men även själva utseendet (Berg 2010). I den nyutkomna Naturvårdskedjan – för en
effektivare naturvård (Almstedt Jansson 2011) sammanfattar författarna det såhär: ”ett
skogsbruk så mycket som möjligt efterliknar naturliga störningar har sannolik störst chans att
kunna bevara hotade arter. Det innebär också att man så långt som möjligt efterliknar
naturlig föryngring, använder skonsamma markberedningsmetoder, undviker ny dränering,
variera röjning för fri utveckling, samt att man i planeringen av skogsbruket tar hänsyn till
skogshistoriken och de faktorer som har skapat mångfalden.”.
Biologiska värden, Ö-teorin och SLOSS
I Sverige finns det ca 20 000 arter som lever i skogsmiljö, av de 55 000 kända arter i Sverige.
Knappt 2 000 av de arter som lever i skogen är med på Sveriges rödlista över hotade arter
(Gärdenfors 2010). Av dessa är ca hälften beroende av död ved. Man behöver därför öka
mängden död ved i skogen för att dessa arters populationsstorlekar och -antal skall öka
(Naturvårdsverkets framtidstudie 1998 och Svenska Naturskyddsföreningens policy 1998).
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Det finns olika faktorer som påverkar artrikedomen i skogen exempelvis klimat,
berggrund, jordmån, topografi, trädslag, hur snabbt skogen växer, spridningsvägar, hur länge
har det funnits skog, predatorer, konkurrans, åldersstruktur, brand, vind, människan (Almstedt
Jansson m. fl. 2011). När skogsbruk blir för ensidigt och homogent över stora arealer blir den
biologiska mångfalden lidande (Naturvårdsverkets framtidstudie 1998).
”Skogsbruket medför många olika konsekvenser för mångfalden, både positiva och
negativa, men vi vet att ett antal arter inte kan kombineras med ett normalt skogsbruk, det vill
säga den typen av skogsbruk som dominerar i Sverige.” (Almstedt Jansson m. fl. 2011 ).
Att skogsbruksmetoderna i sig skulle utrota arter kan diskuteras. Det man bör göra är att
undersöka varför arterna minskar för att till slut försvinna. De arter som finns i små och
isolerade områden löper större risk att dö ut genom slumpmässiga händelser. Det kan t.ex.
röra sig om extrema vädersituationer som resulterar i översvämning. Men det kan också bero
på rent biologiska orsaker som svårigheter för djuren att hitta en partner, speciellt om det rör
sig om små populationer med få antal individer (Almstedt Jansson m. fl. 2011). Men
mångfalden i skogen blir helt säkert påverkad av skogsbruket och en del av mångfalden i
skogen försvinner (Almstedt Jansson m. fl. 2011).
Det är viktigt att se till att arter kan finnas kvar i sin naturliga miljö i skogen och vara
livskraftiga även när skogsbruket påverkar (Naturvårdsverkets framtidstudie 1998). Olika
orsaker som har bidragit till minskad biologisk mångfald i tätortsnära skogar är förutom
nyexploatering, förtätning och fragmentering men också hur skogen har skötts. Skogens
skötsel är alltför likriktad och rationaliserad (Berg 2010).
Den mest dramatiska förändringen i skogens succession är föryngringsavverkningen
(slutavverkning). Föryngringsavverkningen påverkar flera arter negativt. Dessa arter har ofta
en sämre spridningsförmåga. Arter som hör till dessa grupper är lavar, mossor, svampar och
insekter. Man behöver tänka på dessa grupper när man utför skogsbruk, ta reda på vad de
behöver så att detta kan lämnas kvar (Almstedt Jansson m. fl. 2011). Det finns olika sätt som
man kan bevara de tätortsnära skogarna bland annat genom naturreservat,
biotopskyddsområde, natura 2000-område, nationalpark, överskikts- och detaljplan,
naturvårdsavtal, grön plan, FSC-certifiering med flera (Berg 2010).
Öbiogeografisk teori handlar om ”sambandet mellan artantal på öar och öarnas storlek”
(Bengtsson m. fl. 1982). Teorin är baserad på det faktum att artrikedomen på en ö påverkas i
huvudsak av storlek och avstånd till ön med ”källan” av arter (MacArthur & Wilson 1967).
Teorin kan användas i naturvårdssammanhang, och detta började diskuteras redan ganska
snart efter MacArthur & Wilsons bok kom ut. För en diskussion kring detta se Lomolino
(2000). Större områden innehåller flera olika typer av habitat och kan därför hysa flera arter
(Stiling 2002). Ett längre avstånd innebär i sig ett spridningshinder och därför finns det färre
arter på en ö som ligger längre bort från källan jämför med en ö av samma storlek som ligger
närmare. Det sker ständigt att arter dör ut lokalt och att nya kommer till. När jämnviktsläget
infinner sig är artrikedomen detsamma även om arter ”kommer och går”. Detta jämnviksläge
uppstår då enskilda arternas invandrings- respektive utdöendehastiget är lika stor (Bengtsson
m. fl. 1982).
Även om teorin ursprungligen gällde öar så kan den överföras till skog på så sätt att
skogarna är öar som ligger i ett hav av städer och åkrar: ”Naturvårdsbiologisk forskning har
visat att populationer som förekommer i små och isolerade områden löper stor risk att dö ut.
Därmed kan man diskutera värdet i att bevara små skogsområden med höga naturvärden det
finns dock övertygande bevis för att små och isolerade skogsområden kan hysa mycket höga
värden, och en del arter med speciella biotopkrav har relativt bra spridningsförmåga.”
(Almstedt Jansson m. fl. 2011).
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Håbo kommun som fallstudie
Håbo kommun är intresserade av att få sin nuvarande skogsbruksplan reviderad till en
skogsvårdsplan. En skogsbruksplan ”är ett verktyg i planeringen av skogsskötseln på en
skogsfastighet. Den ger beslutsunderlag och bidrar till att öka fastighetens ekonomiska
avkastning. Skogsbruksplanen innehåller bland annat fakta om skogen på fastigheten,
skötselrekommendationer för varje skogsbestånd på fastigheten samt karta över fastigheten
och kartor kopplade till åtgärdsförslag”(Wikipedia 2012). Någon motsvarande definition
eller beskrivning verkar inte finnas (Jonas Christensen, pers. komm.). Enligt FAO (Food and
Culture Organisation, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) skall den omfatta både
olika ekonomiska behov och de ekologiska värdena (Wikipedia 2012). För min handledare på
kommunen Ulla Lindroth-Andersson betyder skogsvårdsplan en skötselplan som tar hänsyn
till andra värden än de rent ekonomiska.
En skogsbruksplan utgör även underlag för skogsvärdering vid försäljning av
skogsfastigheter. Men även att få in information om hur andra kommuner gör när det gäller
önskemål från kommuninvånare om att fälla träd på kommunens mark.
På kommunens hemsida (www.habo.se) tar de upp hur de ska gå tillväga för att ta hand
om de biologiska värdena i skogen. Detta är vad de skriver ”Där vi arbetar med röjning och
gallring av hela områden strävar vi efter att skapa en ljus och varierad skog med markskikt,
buskskikt och trädskikt. Skogsbrynen ska utvecklas så att de ger de bästa förutsättningarna
för ett rikare växt- och djurliv. Skogen ska vara strövvänlig och innehålla en variation av
olika trädslag och olika åldrar. En del liggande döda träd lämnas kvar för småkryp och
fåglar, liksom en del döda stående träd. Ris kommer att tas bort i viss omfattning, det ska inte
ligga kvar över de större stigarna.” (Håbo kommun 2012)
Inom naturvård har det länge debatterats huruvida man skall avsätta enstaka stora eller
många små reservat SLOSS (Single Large Or Several Small). Vilket är det bästa ur
artbevarandesynpunkt? Är det bättre med ett större område eller flera mindre, (Bengtsson
1982). Vilket är det bästa ur landskapsbildssynpunkt? Vad gäller för den tätortsnära skogen?
Vad skall en skogsvårdsplan innehålla för att på bästa sätt tillvarata de skilda intressen som
finns för den tätortsnära skogen?
Skogsbruksplanen som finns i dag för Håbo kommun känns föråldrad eftersom
arbetsmetoderna i denna skogsbruksplan inte passar för de små tätortsnära skogsområden som
finns i Bålsta tätort. Kommuninvånarna accepterar inte ett traditionellt maskinbaserat
skogsbruk som lämnar djupa spår i marken och mycket ris kvar på marken m.m. Därför har
det uppstått ett behov av att revidera planen så att den anpassas efter samtidens krav och
förväntningar. Skosbruksplanen ska också lyfta upp frågan om behov av en anpassad vård av
de tätortsnära skogarna för kommunens politiker så att de förstår vikten av detta. Skogsvården
bör i framtiden ske systematiskt och också samordnas med önskemålen från invånarna om att
få enstaka träd på kommunens mark fällda. Skötseln ska också vara ekonomiskt hållbar.
Trädfällningsavtal
Håbo kommun önskade också utforma ett trädfällningsavtal som ska kunna läggas ut på
kommunens hemsida. Kommuninvånarna ska där på ett enkelt sätt kunna ansöka om att få
enstaka träd fällda. Dessa avtal ska kunna kopplas till skogsvårdsplanen för att dels ligga till
grund för ett effektivt och ekonomiskt arbetssätt och dels för att kunna ge de ansökande
besked om när i tiden en fällning planeras äga rum. De enstaka önskemålen ska samordnas
med planerade skogsvårdsåtgärder. Möjligheten att låta kommun invånarna själva fälla
enstaka träd efter skrivet avtal har också diskuterats.
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Frågeställningar och syfte
Mitt uppdrag för Håbo kommunen och för mitt examensarbete var i först hand att revidera
deras skogsbruksplan till en skogsvårdsplan att gälla för de kommunala tätortsnära skogarna.
Som ett tillägg fick jag också uppdraget att utforma ett trädfällningsavtal för de kommunala
skogarna som skulle kunna kombineras med skogsvårdsplanen. Jag valde att som teoretisk
grund för detta arbete använda mig av öbiogeografiteorin och dess tillämpningar inom
naturvård. Mina frågeställningar är:
1. Finns det något samband mellan biologiska värden och de skogsbruksmetoder som
kommunen använder/använt?
2. Kan man se effekter av ”grönt skogsvårdsbruk”?
3. Finns det något samband idag mellan antalet arter och skogarnas storlek?
Syftet med den reviderade skogsbruksplanen till en skogsvårdsplanen är att uppnå en
skötsel av de tätortsnära skogarna som är mer anpassad till kommuninvånarnas krav och
önskemål.
Syftet med avtalet är att effektivisera handläggningen av önskemål om fällning av enstaka
träd vilket idag tar mycket tid och kostar onödigt mycket. Idag ringer invånarna in sina
önskemål om trädfällning. Omfattningen är relativt stor, i snitt kommer det in cirka två samtal
per vecka.

Material och metoder
Insamling av information till revidering av skogsbruksplan
För revisionen av Håbo kommuns skogsbruksplan använde jag mig delas av redan insamlad
information tillgänglig i Håbo kommuns databas, Håbo kommuns skogbruksplan och på andra
kommuners hemsidor och deras skogsbruksplaner och dels av det data jag samlade in i fält.
Från Håbo kommuns databas (Geografiskt Informations System (GIS)) hämtades olika
kartlager med beskrivande information, som t.ex. närvaro av rödlistade arter, skog, jordmån,
skyddsvärda träd, naturreservat, vilka områden som tillhör kommunens. På andra kommuners
hemsidor läste jag deras skogsbruksplaner för att få tips av vad en sådan innehåller. För
trädfällningsavtalet kunde jag använda mig av samma information. För att testa om ö
biogeografins teorier stämmer på skogarna i Håbo kommun använde jag mig av data gällande
antal arter per ytenhet. Dessa data hämtade jag dels från databaserna, dels från mina egna
fältbesök.
Förberedande inför fältbesök
I databasen undersökte jag kartlagret” skog” för att se om all skog var utmarkerad och om
skogsområden har försvunnit under tiden sedan den senaste inventeringen. Vissa områden var
inte markerade som skog, men jag klassade om dem visade sig vara skog vid närmare studier
och lade till dem i databasen. Några av dessa områden besöktes senare. Varje område
numrerades och den information som fanns tidigare lades till i undersökningen. De områden
som klassades som skog besöktes under våren och sommaren 2010 och om det inte längre
fanns skog på ett visst område uteslöts detta område från vidare undersökning. Efter att
klassat alla områdena och bestämt vilka som skulle inkluderas i undersökningen jämförde jag
de olika lager av data som fanns tillgängliga i kommunens databas med de områden jag hade
på kartan.
Inför fältbesöken förberedde jag två protokoll, ett gällande skogens kvalitéer (Bilaga 1)
och ett gällande deras tillgänglighet (Bilaga 2). För att få ytterligare information om
kommunens arbete med skogarnas biologiska värden intervjuade jag Ulla Lindroth
Andersson, biträdande gatuchef, Håbo kommun. Den information jag samlade in överfördes
till kommunens databas.
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Inventeringen
Inventeringar skedde under våren och del av sommaren 2010. Jag inventerade 66 av de 206
områdena i Bålsta närhet. I varje skog jag besökte noterade jag allmänna utseendet av mark-,
busk-, och trädskikt samt skogens eventuella kulturhistoriska och geovetenskapliga värden.
Jag noterade artförekomster av kärlväxter, mossor, lavar, insekter och övriga djur. Med
hjälp av bestämningslitteratur ( Eklöf m.fl 2008, Mossberg m.fl 2006, Møller m. fl. 2004) och
min handledare Ulla Lindroth Andersson fastställdes arterna. Områdets tillgänglighet för
kommunens invånare noterades också, samt dess potential som exempelvis rekreationsplats
(för en uttömligare beskrivning av detta se Bilaga 2). För att uppskatta åldern på skogen
använde jag en tillväxtborr (figur 2). Då väljer man ut ett träd som representerar skogen ålder
och sedan borrar man in i trädet och får ut en träbit som innehåller årsringar som används för
att räkna ut skogens ålder.

Figur 2: Tillväxtborr
Statistiska analyser av insamlad data
Sambandet mellan artantal och ytenhet testades med linjär regression (Fowler m. fl. 1998,
McKillup 2005). Jag gjorde denna analys dels för det antal arter jag funnit vid mina fältbesök
och för det antal rödlistade arter som fanns upptaget i databasen. För de rödlistade arterna
använde jag data för 11 områden och från de arter jag funnit använde jag 66 områden. Både
artantal och ytenhet logaritmerades enligt Y´=ln(Y). Båda analyserna utfördes med hjälp av
IBM SPSS Statistics Version 20.
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Resultat
Skogsvårdsplanen
Den nya skogsvårdsplanen är under utveckling. Den kommer bl.a. innehålla små
beskrivningar över varje tätortsnära skogsområden, exempel finns att läsa nedan. I
beskrivningarna står all information som jag har hittat på kommunen (GIS, Skogsbruksplanen
2002, Naturvårdsplanen 2011) och det jag själv har samlat in under inventeringarna.
Kartan (Bilaga 1) visar några av de tätortsnära skogsområdena som finns i Håbo
kommun.
Ett exempel på en beskrivning över ett område visas på nästa sida.
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Område 69:
Naturvärden: Ung tall skog med inslag av lövträd (björk och asp).
Friluftsvärden:
Areal: 260m²
Ålder:
Datum för utförd inventering: 27/4-10
Beskrivning: Delområde 69 är en del av ett större skogsparti som löper längsmed
järnvägsspåret. Området består till stor del av unga tallar, med inslag av vårtbjörk och asp.
Markskiktet består till stor del av gräs och sjöfräken. Sjöfräken förekommer mest under de
unga tallarna. Det finns en tydlig stig som leder igenom området Marken består av sand.
I området kan man se och höra fåglar, bland annat talgoxe.
Mål:
Åtgärder/skötsel: Fri utveckling, sitter ihop med ett större område.
Övrigt: Under de unga tallarna finns det små utrymmen, där barn skulle kunna göra kojor om
inte området låg så dåligt till.
Området ligger centralt till med gångvägar till området från flera olika håll. I det
närliggande området finns det bostäder, förskolor, skolor, affärer m.m. Många passerar förbi
området på väg till och från tåget. Området gränsar till en gångväg som leder upp till
tågstationen och ner mot bussterminalen. Nedanför området på västra sidan ligger vänthallen
och på östra sidan ligger järnvägspåret.
Information över området saknas. Området ger ingen vidare naturupplevelse. Det
förekommer skräp i området som papper, sopkorg saknas men finns vid vänthallen. Likaså
bänkar finns vid vänthallen. När man är i området hör man ljudet från bilar, bussar och tåg.
Som ett komplement till den skrivna delen av skogsvårdsplanen finns det en digital
kartdel (GIS). Där kan man göra egna kartor över de områden man vill ha och man kan
bestämma vad man vill visa på kartorna som till ex naturstigar, reservat m.m. Man kan även
öppna en tabell över områdena där det står vilken typ av skog det är, ålder, areal, senast
utförda åtgärder (ex. gallring 2008), planerade åtgärder (som röjning 2011). Det finns också
information om det är något speciellt med just det utvalda området, som t.ex. lämpligt för
rekreation, utsiktsplats m.m. I tabelldelen ska kommunen kunna fylla i information om vad
som sker i de olika områdena.
Sammanfattningsvis är de flesta tätortsnära skogar i Håbo kommun som jag har besökt i
bra skick. Med bra skick menar jag att det finns en biologisk mångfald, djur och växter att se,
det är lätt att ta sig dit, det finns bra och välskötta stigar och platser att se. Men det finns saker
att göra i skogarna för att förbättra kvalitén och locka dit flera invånare. En uppgift är att städa
bort skräp som gamla bildelar och däck, men även åtgärder för själva skogen som ex
borttagning av farliga träd och gallring.
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Trädfällningsavtal
Resultatet för trädfällningsavtalet är nu på min handledare Ullas bord för att arbetas vidare
med. Ett förslag finns att läsa i Bilaga 4.
Biologiska värden och skogsbruksmetoder
För sambandet mellan biologiska värden och de skogsbruksmetoder som kommunen använder
idag kan man inte se något tydligt samband.
Både de data jag samlade in (”mina arter”, figur 3) och data för rödlistade arter (figur 4)
visade att ju större yta skogsområdet var desto fler arter hyser det. För mina arter kan ca 35
procent av hur många arter det finns i ett område som förklaras av arean (F1,64 = 34,30, P<
0,001, r2 = 34,9, figur 3). För de rödlistade arterna kan knappt 47 procent förklaras av ytan
(F1,9 =9,73 P=0,012, r2 = 46,6, figur 4).

Figur 3. Antal ”mina arter” avsatt mot områdenas storlek. Varje cirkel är ett
område, N = 65. Notera logaritmisk skala på båda axlarna. Linjen visar regressionen
där Antal arter = 0,127 + 0,216  Skogsområdets yta.
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Figur 4. Antal rödlistade områden avsatt mot områdenas storlek. Varje cirkel är ett
område, N = 10. Notera logaritmisk skala på båda axlarna. Linjen visar regressionen
där Antal arter = -1,07 + 7,410-5  Skogsområdets yta.

Diskussion
Skogsvårdsplan
Jag menar att det är viktigt att det i en plan för tätortsnära skog finns med planer för hur
information om skogarna kan göras tillgänglig för invånarna och att det utarbetas en strategi
för att locka människor ut i skogen. Detta vore faktiskt till ekonomisk nytta för kommunen
eftersom man har visat att utevistelse är gynnsamt för hälsan (Berg 2010). Skogsvårdsplanen
som Håbo kommun har börjat revidera är ett steg på vägen. Den är till hjälp för Håbo
kommun genom att den ger en överblick över deras tätortsnära skogar. Där de kan få veta vad
som finns i dem, hur de mår, vilken ålder de har, om det finns miljöer som särskilt värde att
uppmärksamma och skydda, förslag på skötselåtgärder, men även vad man kan göra för att få
flera invånare att besöka skogen. Utveckling av skogsvårdsplanen kommer att fortsätta.
Trädfällningsavtal
Avtalet för trädfällning som skrevs ska ses över av min handledare Ulla Lindroth-Andersson
på Håbo kommun och det ska arbetas vidare även efter detta. Det jag har gjort är att samla in
material från andra kommuner och börjat på att skriva ihop ett avtal. I Håbo kommun är det
många önskemål om att ta ned träd på kommunens mark bl.a. för att de skuggar, fäller löv på
deras tomt och skymmer deras paraboler. Kommunen idag fäller bara riskträd, träd som kan
orsaka skada på personer eller egendom. Det diskuteras om man ska inför att
kommuninvånarna själva kan ta ner träd efter överenskommelse (trädfällningsavtal) eller om
kommunen ska fortsätta som nu att ta ned dem själva.
Det är tänkt att 2-3 olika alternativ ska presenteras för politikerna i Håbo kommun enligt
nedan:
1) Invånaren ansöker, vi fäller när vi kommer till området enligt skogsvårdsplanen
2) Invånaren ansöker, vi fäller och de får betala vad det kostar.
3) Invånaren ansöker, vi godkänner och de får själva fälla träden antingen genom att
anlita någon eller om de kan fälla själva.
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Men det finns olika problem att ta i tur med innan man kan komma fram till ett färdigt
avtal för trädfällning. Det finns juridiska frågor om ansvar m.m. Kommunen måste också ta
hänsyn till kostnader och tid för dessa ärenden. Problemet är också att man inte kan lita på att
folk gör som de lovat om de får fälla själva och då krävs att man skrivit ett bra avtal
sinsemellan.
Biologiska värden och skogsbruksmetoder
När det gäller de biologiska värdena så kan kommunen eventuellt efter skogsvårdsplanen
utföra skogsbruksmetoder som är kopplade till de biologiska värdena som finns i skogarna.
Men kommunen behöver veta mera om denna koppling innan de kan fatta några beslut om hur
man mer systematiskt skulle kunna arbeta på detta sätt.
Håbo kommun utför inga arbeten just nu som är kopplade till biologiska värden och
skogsbruksmetoder. Det verkar som de ändå tänker på de biologiska värdena, exempelvis när
de tar ner träd och gallrar. De lämnar kvar liggande döda träd för småkryp och fåglar, liksom
en del döda stående träd. När de fäller träd tänker de på helhetssynen på området och gör
avvägningar utifrån ex åldersstruktur, biologisk mångfald, flora och fauna, riskträd m.m. Men
att de kan förbättra själva metoderna för att fälla träden och ta bort dem. När de fäller träd i
dag görs det oftast manuellt med motorsåg. I vissa områden använder de skogsmaskiner.
Skogstraktor används när de tar bort virke och ris (Håbo kommun).
Resultatet från de två linjära regressionen visar i båda fallen på ett samband mellan arean
och antalet arter, antalet arter ökade med stigande area (figur 3 och 4). Att arter ökar med
större område kan bero på flera orsaker: ett större område innehåller flera individer och detta
gör att chansen är större att individer företräder flera olika arter, det finns en mer varierad
miljö i ett större område som passar flera arter, lokal utdöende minskar för att det är större
population i ett stort område (Naturvårdsverkets framtidsstudie 1998). Att större områden har
fler arter beror antagligen på att de innehåller flera olika habitattyper än mindre områden
(Tapani & Ranta 1985).
Om det ska vara ett stort reservat eller flera små beror på vilka arter man vill bevara.
Områdena måste kunna stödja de populationerna som finns där, behålla ekosystem intakt
m.m. Ett litet område kan inte hysa större arter men med spridningskorridorer kan de större
arterna röra sig mellan de mindre områdena. Korridorer hjälper också till att hålla den
genetiska variationen igång och minska utdöende i de isolerade områdena (Cunningham m. fl.
2003).
När det gäller att bevara hotade populationer rekommenderas oftast att det ska vara stora
områden framför flera små områden med samma totala area (Diamond 1975).
Det finns olika saker att tänka på när man ska bilda reservat så som biologiskt rikedom,
arters utrymmeskrav (Bengtsson m. fl. 1982), den genetiska variationen hos populationerna
m.m. (Järvinen 1982). Andra saker att tänka på när man bildar reservat är exempelvis: bättre
med ett större område än ett mindre, korta avstånd mellan områdena, lägga in mindre
områden mellan de större, binda ihop reservat med korridorer (Bengtsson m. fl. 1982).
Forskare har olika uppfattningar om vad som är bäst när det gäller bildandet av nya
reservat. Det har visat sig att både små och stora områden kan innehålla många olika arter.
Flera små områden som har samma totala area som ett stort område innehåller oftast lika
många arter eller fler arter än det stora området (Järvinen 1982).
Ört-rika skogar är oftast utsprida i skogen som små isolerade områden men de innehåller
många arter, man har funnit flera edafiskt (omvärldsfaktorer (näringsämnen, fuktighet, osv.)
krävande arter och rödlistade arter i små områden än i några större områden med samma
totala area som de små områdena (Hokkanan m. fl. 2009). Man har i andra växtsamhällen
funnit liknande mönster (Simberloff & Abele 1976).
Det behövs mer forskning inom SLOSS för att ta reda på om teorin kan användas för att
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skapa naturreservat. Vad skall man främst räkna med när man utformar reservaten. Jag menar
att man inte bara skall undersöka antal arter och förhållandet till arean. Man måste också ta
hänsyn till hur arterna lever, hur habitaten ser ut och vilka som finns i området. Det är också
viktigt att se hela landskapsbilden- hur långt är det till andra skogsområden, vilka kvalitéer,
bjuder dessa på?

Tack

Jag vill tacka min handledare på kommunen Ulla Lindroth Andersson för all hjälp jag har fått
och för att jag fick vara där och skriva mitt examensarbete och alla andra som har bidragit
med sin kunskap. Även ett stort tack till min handledare Brita Svensson på Institutionen för
ekologi och genetik, Växtekologi och evolution som har hjälp mig med statistik delen och att
skriva ihop arbetet och till min koordinator Anna Brunberg Institutionen för ekologi och
genetik, Limnologi, Uppsala universitet.
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Bilagor

Bilaga 1: Karta över inventerings områden
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Bilaga 2: Inventeringsprotokoll

Inventeringsprotokoll
Datum:
Objektsnummer/namn:
Skogstyp:
Områdes beskrivning:
Ålder:
Areal:

Hur ser markskiktet ut?
Hur ser buskskiktet ut?
Hur ser trädskiktet ut (skadade, döda träd)?

Inventering av:
Träd:
Buskar:
Växter:
Mossa/lavar:
Insekter:
Fåglar:
Djur (övrigt):

Kulturhistoriska värden:
Geovetenskapliga värden:
Åtgärdsförslag:
Övrigt:
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Bilaga 3: Beskrivningsprotokoll

Beskrivnings protokoll över området
Datum:
Objektsnummer/namn:
Skogstyp:
Områdes beskrivning:

1. Hur tillgänglig är platsen för invånarna?
-cykla, gå, bil
-vägbeskrivning, skyltar
-hur långt är det från bostad till närmaste skogsområde? (GIS-karta)
2. Hur ser området ut runt omkring skogen?
-bostäder
-skolor/förskolor
-industrier
-annat
3. Finns det informationsskyltar på platsen? I vilket skick är de?
4. Vilka använder skog?
-skolor/förskolor
-organisationer
-äldre
-familjer
-funktionshindrade
-andra
5. Hur väl är skogen anpassad för funktionshindrade och äldre?
-bänkar, viloplats
-stigarnas skick
6. Är det en plats som kan fungera som:
-smultronställe
-naturstigar
-trollskog
-tysta områden
-annat
7. Finns det sopkorgar, bänkar, grillplats, bords m.m?
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8. Finns det möjligheter för faunadepåer? (död ved)
9. Finns det några störningar för skog?
-naturliga
-icke-naturliga
-snöskador på vegetationen
10. Prata med människor som man träffar i skogen.
11. Övrigt

19

Bilaga 4: Trädfällningsavtal

Ansökan/ avtal om trädfällning på kommunens mark
Vissa privatpersoner vill av olika skäl fälla träd på kommunens mark.
Eftersom vi bor i ett tättbebyggt område så är de träd vi har även mycket viktiga för den
biologiska mångfalden.
Grönområden i tätorten fyller många olika funktioner. Det är en plats för socialt funktioner
som mötesplats och som plats för lek, rekreation och upplevelse.
Grönområden är viktiga för folkhälsan genom att de bidrar till ökad fysisk aktivitet och
mental återhämtning.
Kulturellt funktioner är som bärare av en del av bygdens historia och identitet. Grönområden
kan även öka skönhetsvärdet på orten och locka hit nya verksamhet och människor som flyttar
hit.
Grönområden har också viktiga ekologiska funktioner. De främjar ett rikt växt-och djurliv och
bidrar till ett gott närklimat och god luftkvalitet.
Uppgifter om sökande:
Efternamn:………………………………………………………………………
Förnamn:………………………………………………………………………..
Adress:………………………………………………………………………….
Postnummer:……………………………………………………………………
Ort:……………………………………………………………………………...
Telefon:…………………………………………………………………………
E-post:…………………………………………………………………………..
Beskrivning och önskemål om träd som ska fällas:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Skiss över träd som vill fällas:
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Godkännande av berörda grannar:
Namn:……………………………………………………………………………
Adress:…………………………………………………………………………...
Postadress:……………………………………………………………………….
Telefon:………………………………………………………………………….
Underskrift:………………………………………………………………………
Namn:……………………………………………………………………………
Adress:…………………………………………………………………………...
Postadress:……………………………………………………………………….
Telefon:………………………………………………………………………….
Underskrift………………………………………………………………………
Namn:……………………………………………………………………………
Adress:…………………………………………………………………………...
Postadress:……………………………………………………………………….
Telefon:………………………………………………………………………….
Underskrift:………………………………………………………………………
Namn:……………………………………………………………………………
Adress:…………………………………………………………………………...
Postadress:……………………………………………………………………….
Telefon:………………………………………………………………………….
Underskrift:………………………………………………………………………
Namn:……………………………………………………………………………
Adress:…………………………………………………………………………...
Postadress:……………………………………………………………………….
Telefon:………………………………………………………………………….
Underskrift:………………………………………………………………………
I fylld ansökan skickas till:

Beslut fattas av………….
1
2
3

Beslut att utföra fällning av ansökan ovan.
Annan åtgärd kommer att vidtas, motiveras nedan.
Ingen åtgärd kommer att vidtas, motiveras nedan.
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Motivering:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….....
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