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Abstract

Growing increasingly more prominent in later years is the debate between forest industries
and conservation organizations, concerning biodiversity in Sweden. Proponents of current
forestry methods say that they have little influence on biodiversity and the composition of
ecosystems, while conservationists claim the opposite. Scientific studies and publications
tend to side with the conservationist end of the spectrum.
Sweden’s so-called “area of old forest” is often cited by the forest industry as proof of an
ecologically sustainable forestry benefitting biodiversity. The definition of “old forest” is a
mean age of >140 years or >120 years for trees of the size dominating the stand (northern and
southern Sweden, respectively). However, actual tree age is rather uninteresting from a
conservationist point of view, and it is unfortunate that the Swedish government followed the
same definitions as the forest industry (“SkogsData 2012”) when they decided upon increased
area of old forest as an indicator for one of their environmental objectives to be met before
2020. Rather, it is habitat continuity that grants high natural values and is the most important
ecological factor in forest generally deemed worthy of formal protection. I therefore suggest a
change of the definition to achieve the original intention for the Swedish environmental
objectives.
There can be no doubt that current forestry methods in Sweden are destroying and/or
preventing many characteristics of a continuity forest to develop. The significant expansion
of roads for logging vehicles along with the practice of clearcutting have fragmented the
forest landscape and reduced habitat space for a multitude of species. Availability of both
standing and grounded old/dead wood has decreased as a result of such elements being
continuously removed from cut areas, and also because so few tree stands are allowed to
reach maximum lifespan and achieve ecological succession.
Seeing that some form of compromise must be achieved for the best possible solution –
from an economical as well as ecological perspective – I contend that today’s forestry more
carefully needs to emulate its logging methods to natural disturbances. Failure to meet the
requirements for such compromises may bring devastating consequences for biodiversity and,
therefore, the forest ecosystems’ ability to contribute with ecosystem services.
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1. Inledning
Arenan för svenskt skogsbruk idag är en av debatt. Att Sverige aldrig har ”haft så mycket
skog som nu” och att inte ens den årliga tillväxten avverkas per år, är påståenden som gång på
gång upprepas av representanter för olika skogsbolag, bl.a. vid Almedalsveckan 2011 av
Skogsindustriernas VD Marie S. Arwidsson (Skogsindustrierna 2011) och av skogsdirektör Stefan
Wirtén (Palo 2006). Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog, går på sin blogg så långt som
att säga: ”Det generella påståendet att Sveriges framtida skog kommer att vara utarmad på
biologisk mångfald är fel. Tvärtom går vi mot en ljus framtid med en framväxande skog som
på många ställen kommer att ha en större artrikedom än dagens skogar” (Sundqvist 2012a).
Naturvårdssidan i denna debatt är av en helt annan åsikt, nämligen att skogsbruket idag
ödelägger den biologiska mångfalden i Sverige. Det argumenteras ofta för att ett av de
viktigaste habitaten för mångfald – gammalvuxen skog – är en bristvara i Sverige och att
rådande skogsbruksmetoder inte förbättrar situationen.
Bengt Gunnar Jonsson, professor i växtekologi vid Mittuniversitetet, har kritiserat dagens
metoder för åldersbestämning av skog: ”För mig som skogsekolog är detta inte ett mått som
speglar om skogen i sig är gammal eller inte. Inte heller är det ett mått på om skogen har några
naturvärden eller är skyddsvärd . . . Det vore bra för en fördjupad diskussion om den svenska
skogens naturvärden om vi helt lämnade den definition av ’skogsålder’ som Riksskogstaxeringen
använder. Den har . . . mycket liten relevans i naturvårdsammanhanget” (Jonsson 2012).
Sebastian Kirppu vid Länsstyrelsen i Dalarna, expert på gammelskog, säger: ”Fortfarande
avverkas naturskogar med höga naturvärden trots att det är ett brott mot den miljöcertifiering
som finns och inte alls följer det sektorsansvar som näringen tagit på sig. Samtidigt läser man
hur bolagen/skogsnäringen envetet hänvisar till att deras skogsbruk är ekologiskt hållbart och
inte påverkar biologisk mångfald” (Kirppu 2012b).
Att dela upp Sverige i produktionsskog och ”riktig” skog är kanske ett lite väl kategoriskt sätt
att se på saken, men skogsområden som regelbundet avverkas och sådana som tillåts stå kvar
kommer i c k e d e s t o m i n d r e att uppvisa olika egenskaper i långa loppet.
Skogsbolagens ställningstagande i debatten är att sådana olikheter inte skulle vara av sådan
karaktär att de innebär skillnaden mellan hög och låg biologisk mångfald; något som
naturvårdssidan inte håller med om.
Minskad omfattning av boskapshållning på senare tid har också förändrat landskapet, men är
varken helt relevant för skogsbruket eller ett direkt resultat av detsamma, varför dess potentiella
konsekvenser för diversiteten av skogsarter inte behandlas i denna rapport.

2. Material och metod
För vetenskapliga rön och slutsatser som underlag för min rapport sökte jag igenom en mängd
artiklar och valde sådana som inte bara var relevanta för mitt studieområde, utan som också
(om artiklarna kom från andra delar av världen) kunde tänkas ha en motsvarighet i Sverige,
s a m t publicerades inte alltför långt tillbaka i tiden.
För att komplettera mina studier med lite praktiskt arbete bestämde jag mig också för att
åka ut i fält, till skogsområden med varierande grad av kontinuitet, och dokumentera vad jag
hittade. Mitt förarbete ägde rum 15-16/7 2013, då besöksplatserna valdes utifrån jämförelser av
färska flygfoton från oktober 2012 med gamla från 1954. Flygbilderna behandlades i
dataprogrammet ArcGIS där de gamla kartorna lades som ett lager över de nyare. Urvalet
gjordes för att på bästa möjliga sätt inkludera långvarig kontinuitetsskog såväl som
sekundärskog, hyggen och gallrade områden. Denna metod att visuellt identifiera skogstyper
fungerar eftersom kontinuitetsskog (per definition gammal) inte ändrar sig nämnvärt på 40-50
år. Den kan se likadan ut i decennier, sekler och kanske till och med millennier så länge den inte
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utsätts för omvälvande störningar. Utvecklingen av plantager, däremot, är lätt att observera
även från år till år, men sådana bestånd når sällan över 60-90 års ålder innan skogen avverkas.
Överlapp mellan kartornas skogstäcke (mellan 1954 och nutid) tolkades som kontinuerligt
skogstäcke. Dessutom ritades nytillkomna bilvägar sedan 1954 ut (Fig. 6).
Området jag besökte den 5/10 2013 ligger inom Dalarnas län mellan Venjan och Mora och i
närheten av Myckelsjön (Fig. 6), och valdes på grund av sitt stora areal mer eller mindre
ursprunglig skogsmark under 1950-talet. Idag har stora delar av denna mark kalhuggits, varför
det enkelt kan göras en jämförelse i området mellan gammalvuxna bestånd, slutavverkade
hyggen och allt möjligt mittemellan dessa ytterligheter. Tre större delområden undersöktes,
åtskilda av tydliga övergångar i landskapet och spår av påverkan. Träd av den storlek som
dominerade i ett delområde borrades för att utvinna en borrkärna som kunde säga något om
delområdets historia; så som trädålder, skogsbrand och svåra år.
Resultaten från mitt fältbesök, i form av fotografier och anteckningar, används genom hela
rapporten som en röd tråd av illustrationer och belysande exempel.

3. Sammanställning och diskussion
3.1 Kontinuitet knuten till biologisk mångfald
Flera forskare har kommenterat att urskog i Skandinavien förekommer endast extremt sällsynt
(Kuusela 1990; Berg et al. 1994; Bengtsson et al. 2000). Redan 1977 påpekade Peterken att
gammalvuxen skog är mycket viktig för bevarandet av den naturliga skogen. Det är just sådana
skogsområden som bland annat på grund av sin långa kontinuitet typiskt uppvisar höga
naturvärden (avsnitt 3.5).
Det finns ingen exakt definition av skogskontinuitet som alla strikt kan enas om, men det råder
sällan några oklarheter om vad begreppet avser. Det har beskrivits som lång historia (oftast två
eller fler generationer av träd) av antingen konstant trädtäcke; konstant förekomst av uråldriga
eller stora träd; eller stora döda träd (Nilsson & Baranowski 1993 och Nilsson et al. 1995;
citerade av Nilsson et al. 2001). Det har också definierats som, helt enkelt, ”ett ekologiskt
attribut som bibehålls inom ett område över tid” (Gundersen & Rolstad 1998, fr. norska).
Sådan skog kallas just kontinuitetsskog, och ibland även urskog, naturskog eller
gammelskog. Det är dock viktigt att notera att det inte är kontinuiteten ensam som gör sådan
skog intressant ur biologisk synpunkt, utan den mängd viktiga faktorer – så som tillgång till
ihåliga träd, bränd jordmån, öppna naturliga gläntor, lövträd och varierad komposition av arter
– som direkt eller indirekt möjliggörs av hög kontinuitet. (Dessa faktorer behandlas närmare
under avsnitt 9.)
Ett stort antal vetenskapliga rapporter har redan bekräftat sambandet mellan skogskontinuitet
och artdiversitet. Det har visats att bokskog med över 350 år av kontinuitet hyser många fler
arter av lavar och bladmossor (64 arter; 51 lavar och 13 bladmossor) än bokskog med mindre än
160 år av kontinuitet (21 arter; 14 lavar och 7 bladmossor). Troligen beror den stora skillnaden
både på att kontinuitet medför högre kvantitet och kvalitet av substrat och att arter haft längre
tid på sig att kolonisera området (Fritz et al. 2008).
Angående epifytiska lavar har det konstaterats i flera studier att gammalvuxen skog hyser
mer komplexa artsammansättningar än yngre skog (Dettki & Esseen 1998; Lesica et al. 1991).
Gammalvuxna tallskogar hyser fler arter än brukad sekundärskog även vad gäller bladmossor,
både i lågt lövtak, på trädstammar och på marken (Lesica et al. 1991). Detta bär dubbel
betydelse, eftersom just lavar är goda indikatorer på hög biodiversitet – inte mindre än 98 arter
betraktas som signalarter av Skogsstyrelsen år 2013 (Skogsstyrelsen 2013).
I en studie på vedlevande svampar jämfördes artrikedomen mellan två skogsbestånd – en
gammelskog med få tecken på att ha brukats, och en som selektivt huggits 60-80 år tidigare.
Gammelskog hyste högre artrikedom, fler rödlistade arter och fler indikatorarter än brukad skog
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(Lindblad 1998).
Berg et al. (1994) har visat att av 1 487 hotade arter i Sverige förekommer 56 % i sydlig
lövskog, 31 % i barrskog, 23 % i annan lövskog och 12 % i blandskog. I avverkade områden
förekom inte mer än 2,4 %.
Flera gammelskogsindikatorer bland kärlväxterna kan helt slås ut av kalavverkning men
finns kvar i orörd (ej kalhyggesbrukad) mark. Total avsaknad av lågakontinuitet är en god
indikator på mänsklig inverkan i historisk tid, varför obruten sådan är ett signum för
gammelskogar (Karström 1992).
I en tysk studie undersöktes förekomsten av 75 arter av kärlväxter i ”ancient woodlands”
(>200 år av kontinuitet), ”old woodlands” (100-150 år av kontinuitet) och ”recent
woodlands”. Tolv trädarter, nio buskarter och 36 örtarter påvisades starkt förknippade med
”ancient woodlands”, medan endast en trädart och tolv örtarter visade någon klar preferens
för ”recent woodlands”. Det bör ändå poängteras att det inte bara är habitatkontinuitet som ger
dessa resultat, utan att de också i stor mån kan förklaras av växternas livshistorier ( W u l f 2003).
Resultatet är dock detsamma: skog med hög kontinuitet ger de bästa förutsättningarna för hög
biodiversitet.
3.2 Riksskogstaxeringen och ”SkogsData”
Riksskogstaxeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) grundades år 1923 och ansvarar
för den officiella statistiken för svenska skogsmätningar. Denna statistik presenteras årligen i
Skogsstyrelsens publikation ”SkogsData”.
”SkogsData 2012” går tillbaka ända till 1985 och visar att arealen gammal skog ökat sedan
mitten av 1990-talet. Man kan se att denna ökning är ca 400 ha sedan 1998 för den ”boreala
regionen” och ca 70 ha för den ”boreonemorala/nemorala regionen” (”SkogsData 2012”).1 I
”SkogsData 2012” anges att gammal skog då utgjorde 8,9 % av den boreala regionens areal, en
ökning från 5,9 % år 1995.
Där står: ”Ökningen för den faktiska arealen gammal skog sedan 1998 är 54 % för den boreala
regionen och 40 % för den boreonemorala och nemorala regionen. Därmed är miljömålet redan
uppnått.”
Utvecklingen förefaller då extremt framgångsrik, och miljömålet ska med god marginal ha
uppfyllts. Eftersom ”SkogsData 2012” pekar på dessa siffror som ett bevis på att indikatorn
under miljömål 12 redan uppfyllts, anses alltså inte bara att arealen gammal skog har ökat, utan
också skogsytan med underlag för hög biodiversitet.
Från naturvårdssidan riktas dock kritik bl.a. mot att mätningarna av arealen gammal skog
tar vid under 1960 - och 70-talen då nivåerna var rekordartat låga, vilket gör det enklare att påvisa en
positiv trend som följd av förbättrat skogsbruk. En jämförelse med 1 9 20-talet hade istället visat
att ökningen inte har lett till närheten av den dåvarande arealen gammal skog (Johan Nitare,
muntligen). Oaktat detta är dagens hyggen en förbättring jämfört med 1 9 70- och 80-talens
skogsbruk som orsakade total förödelse där maskinerna gick fram (Johan Nitare, muntligen), och
det är glädjande att se en uppåtgående trend i statistiken.
Men naturvårdssidans kritik omfattar många fler argument, varav ett antal presenteras nedan.
Ekologiska faktorer i samspel är inte enkla att sammanfatta – hur tacklar man uppgiften när
”SkogsData” ska sammanställas? För att utreda vad siffrorna egentligen säger, måste man
känna till hur statistiken bedrivs.
Det finns följaktligen ett par frågor som jag känner ligger särskilt nära till hands:
1

Även kallade norra respektive södra Sverige av Skogsstyrelsen. Boreala zonen omfattar Norrlands,
Dalarnas, Värmlands och Örebro län. Boreonemorala o c h nemorala zonen omfattar Göta - och Svealand
exklusive Dalarnas, Värmlands och Örebro län. Eftersom Skogsstyrelsens publikation följer annan
terminologi har direkta jämförelser mellan undersökningarna omöjliggjorts.
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1) Hur definieras denna ”gamla skog” som har ökat i sammanhanget?
2) Hur har man gått till väga för att uppmäta skogens ålder?
3.2.1 Gammal skog enl i gt ”SkogsData”
Ända sedan Riksskogstaxeringens start 1923 har skogens ålder på provytan definierats som
grundytevägd medelålder, en process i vilken man mäter medelåldern på träd av dominerande
storleksklass i ett bestånd. Träden borras i brösthöjd (1,3 m över marken) varefter man räknar
årsringarna på den utvunna borrkärnan.
”Gammal skog”, så som den definieras i statistiken ovan, hänvisar till skog där trädens
medelålder är äldre än 140 år i boreala zonen (norra Sverige), och äldre än 120 år i
boreonemorala/nemorala zonen (södra Sverige) (”SkogsData 2012”; Miljömålen 2014a).
Gran och tall är Sveriges vanligast förekommande trädarter. De är också de vanligaste
arterna i skogsbruket. Genomsnittsåldern för tall kan sägas vara hela 500 år, och för gran runt
300 år (Oldhammer & Kirppu 2013). För gran kan det dock skilja 50-70 år mellan brösthöjd
och bas om livsförhållandena inte var optimala u n d e r trädets tidiga levnadsskede, vilket
innebär att man riskerar att missbedöma en senvuxen grans ålder med 50-70 år om man
använder sig av grundytevägd medelålder som måttsticka (Sebastian Kirppu, muntligen).
Grundytevägd medelålder har också kritiserats eftersom skogen som enhet kan bära på en
månghundraårig eller rentav tusenårig historia, något som inte nödvändigtvis speglas i trädens
åldersfördelning. Riksskogstaxeringens metod kan med andra ord inte sägas hänvisa till
skogens ålder, bara till de beståndbildande trädens medelålder. Fig. 1, föreställande
definitionsmässigt gammal skog utan egentliga gammelskogskaraktärer, ger exempel på just
hur ”SkogsDatas” metoder kan ge sådana missvisande uppgifter.
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a

b
Fig. 1a-b. Skogen gallrad sedan 40-50 år tillbaka. Gamla träd förekommer m e n gammelskogskaraktärer så
som död ved (stående och liggande) saknas, då den kontinuerligt plockats bort genom extensivt bruk. Området är
trots detta hållbart skött. Garnlav Alectoria sarmentosa (rödlistad signalart) hittad på gran. Det finns minst tre-fyra
kohorter av tall inom delområdet. Fyra tallar åldersbestämda till 110-115, 2 0 5 -210, ~ 1 7 0 res p. 143 år.
Foton tagna mellan Venjan och Mora, 5/10 2013.
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3.3 Ålder vs. kontinuitet
Miljömålsutredningen har valt att för Miljömål 12 använda sig av ”SkogsDatas” trädålder som
indikator på lämpligt habitat för missgynnade arter. Tyvärr är denna premiss ett fall av ren non
sequitur.
Det är viktigt att förstå att det inte är skogens ålder i sig som medför hög biodiversitet, utan,
som tidigare sagts, kontinuitet. En skog kan mycket väl vara ”gammal” i enlighet med
Riksskogstaxeringens definition, utan att för den skull uppfylla särskilt många kriterier för hög
kontinuitet. Därmed saknar en sådan skog också den grund för hög biodiversitet som en
kontinuitetsskog besitter. Ett utmärkt exempel på den ekologiska vikten av kontinuitet är de
successionsstadier som äger rum i en naturligt växande skog.
3.3.1 Successionsstadier
Den ekologiska mångfalden i en skog grundar sig på s.k. successionsstadier, där varje steg bygger
på det föregående och i sin tur möjliggör nästa. De är starkt kopplade till störningar i habitatet.
T.ex. är björk en tidig kolonisatör på platser som utsatts för storskaliga störningar, medan gran
etablerar sig senare men med tiden konkurrerar ut björk. Detta innebär inte att, givet tillräckligt
med tid, träden i en skog kommer att utgöras av bara gran. Istället är kontinuitetsskog, med en
historia på kanske tusen år eller mer, ett lapptäcke av områden i olika stadier av succession.
Därmed finns det alltid levnadsutrymme för alla potentiella arter någonstans i skogen. Den är
nödvändigtvis gammal (gärna långt äldre än de 120 och 140 år som anses fullgott), men sällan
likåldrig. Sådana habitat har ackumulerat arter och etablerat ekologiska interaktioner gradvis. De
har potential att hysa träd från alla stadier i arternas livscykler, varför det finns gott om t.ex. död
ved (avsnitt 3.3.1 och 3.3.2).
Dagens monokulturer, å andra sidan, kan bara försörja ett högst begränsat antal arter (Fig. 4-5).
Visst kan det finnas fler arter på en nyligen störd plats än på en sedan länge ostörd, om det finns
många opportunistiska arter (Wulf 2003). Men den mosaikartade landskapssammansättning som
är karakteristisk för en maximalt biodivers skog lyser med sin frånvaro under sådana
förhållanden. Som en direkt följd av den frånvarande successionsordningen är industriell
sekundärskog, ehuru gammal till definitionen, allt som oftast likåldrig. Majoriteten av träden
kan mycket väl ha nått över 100 år i ålder, men få kommer att vara i närheten av den ålder då de
dör naturligt, varför lämpliga habitat för alla tusentals arter av nedbrytare fortfarande kommer
att frånvara. Ej heller kommer en sådan skog automatiskt att attrahera en mångfald skogslevande
arter från runtom i Sverige – tvärtemot miljömålets officiella beskrivning. Vissa arter, särskilt
de med låg spridningsförmåga, kan tvärtom behöva hjälp att återkolonisera efter fragmentering
och isolering. Det finns många andra faktorer som spelar in än trädens ålder bara.
Sammanfattningsvis kan sägas att med dagens skogsbruk, där träden aldrig tillåts att bli gamla,
kommer aldrig alla arter som har potentialen att leva i ett habitat få en chans att göra det; och i
de definitionsmässigt ”gamla” bestånden på minst 120 och 140 år har de senare
successionsstadierna (som är nödvändiga för etableringen av annars helt uteblivna arter) ännu
inte haft tid att inträda. De arter som är beroende av sådana sena stadier berövas därmed sin
livsmiljö (Hansson 2001). Det är ett av de sätt på vilket den biologiska mångfalden hotas i Sverige,
och det är i stor del härifrån som våra rödlistade och hotade arter kommer.
3.3.2

Intermediära störningshypotesen

Det är ett känt ekologiskt faktum att måttliga störningar i habitatet ger den största
biodiversiteten överlag, eftersom det i enlighet med naturlig successionsordning skapar nischer
och livsutrymme för största möjliga antalet arter. Många arter är anpassade till de rådande
förhållandena efter stormar, eldsvådor, översvämningar och intensivt bete. Det har visats att
många insekter, svampar och kärlväxter har hög spridningsförmåga i områden där eldsvådor ofta
härjar i stor skala. I områden som saknar storskaliga störningar är enstaka träddöd av särskild
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betydelse för organismer beroende av död ved och/eller gläntor.2 Det öppnar också upp
markskiktet för solbelysning. T.ex. har arter beroende av gläntor minskat i antal i Sverige. Det
beror delvis just på att träden inte tillåts växa sig gamla, dö naturligt och falla omkull för att skapa
sådana habitat.
Nya nischer uppkommer oavsett om störningen är ett ensamt träd som faller och skapar en
glänta eller en omfattande skogsbrand över flera hektar. Ironiskt nog kan en av orsakerna till
minskande diversitet i dagens skogar vara brist på störningar. Men det handlar om störningar av
specifik karaktär, och som inte tillåts vara allomfattande. Annars skulle mångfalden föga
gynnas.
Dagens skogsbruk undertrycker vissa typer av störningar, så som eldsvådor (vilket missgynnar
arter anpassade till nedbränt substrat och döda träd), och förser naturen med andra
typer så som kalhyggen, vägbyggen och körskador. Växt- och djurliv har i allmänhet mycket
större möjligheter att hantera naturliga störningar än omvälvande onaturliga ( F i g . 2).
Störningar orsakade av vatten, som t.ex. översvämningar, har också blivit en sällsynthet på grund
av mänsklig inverkan: vattenflöden har letts om och bävern, som utrotades under sent
1800-tal, återfinns idag bara i en bråkdel av hela sitt forna utbredningsområde. Denna inverkan är
dock inte lika starkt kopplad till skogsbruket. Det är ett välkänt faktum att många torvmarker
och sumpskogar har torrlagts under årens lopp, långt innan skogsindustrin började ta fart på
allvar.
Skogsindustrierna har hittills uppvisat visst initiativ i återskapandet av naturliga störningar.
Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog, är för att låta naturligt uppstådda bränder ha sin
gång, men ser helst att de begränsas till de 3,4 % av den produktiva skogsmarken som står
under formellt skydd – resten av skogen har för ”stora ekonomiska värden” (Sundqvist 2013).
Sundqvist har vidare antytt att dagens kalhyggen väl kan liknas vid förhållandena efter en
omfattande skogsbrand, med liknande gynnsamma resultat för specialiserade arter.
Vetenskapliga studier visar tvärtom att kalhyggen föga återskapar resultaten av en skogsbrand
(Essen et al. 1997), som ju efterlämnar mestadelen av all ved, död eller levande. För hyggen har
veden plockats bort, speciellt den grova ved som är särskilt värdefull för många arter (Fig. 3).
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Vilket naturligtvis inte innebär att man kan tillåta sig att tappa fokus på större landskap än enstaka träd i
skogsbruket.
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Fig. 2: Brandljud från 270-årig, k a n s ke 300-årig, tall. En annan, liknande tall överlevde en skogsbrand vid 30 års
ålder och fortsatte att växa till 205-210 års ålder vi mättillfället. Ett träds resiliens mot sådana naturliga störningar
framgår här tydligt.
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b
Fig. 3a-b: Hygge, angränsande skogen i Fig. 1. Allt pekar på att skogen s om avverkats här liknade den i Fig. 1, med
gammalvuxna träd, och att den nu kommer att ersättas med plantager i stil med den i Fig. 4. Enstaka träd har lämnats
som ekologisk hänsyn.
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b

Fig. 4: Sekundärskog. Notera trädens jämnårighet s amt hur de planterats prydligt på rad. Träden har också till synes
få om några skador alls. Området i stort har på så vis mer gemensamt med en åker än med en skog.

Fig. 5: Ny tallplantage. Träden här är ca 7-10 år gamla och utgör därmed en visuell föregångare till det 25-åriga
beståndet i Fig. 4.
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3.3.3

Livsutrymme

Skog med höga naturvärden fragmenteras idag av det omfattande skogsbruket. Det är inte bara
hyggen som är orsaken, utan även de mer än 200 000 km skogsbilvägarna som varje år byggs ut
med ytterligare omkring 1 500 km (Sverige och Nagoyamålen). Sådana barriärer gör skillnad och
medför fragmentering, liksom kanteffekter och risk för ökad bebyggelse ( F i g. 6).
Arter beroende av gamla träd och kontinuerligt trädtäcke begränsas förstås till områden med
sådana egenskaper, och när avstånden ökar mellan bestånden separeras även populationerna allt
mer. Sådana isolerade populationer uppgår sällan till över 1 000 individer (Nilsson &
Baranowski 1995). Som teorin om utdöendespiralen säger oss löper de därmed stor risk att dö ut,
och den ”source-sink”-dynamik som skulle ha motarbetat utdöende har rubbats av ett landskap
av små, isolerade områden med stora områden olämpligt habitat däremellan (Hansson 2001). Till
ytan små habitat begränsar effektiv spridning, då färre individer erbjuds livsutrymme och det
således finns färre som kan kolonisera kringliggande områden (Siitonen & Martikainen 1994). Då
avstånden mellan lämpliga habitat förblir stora kan det lokala utdöendet vara för alltid.
Ett litet isolerat habitat innebär särskilt stora problem för arter som redan uppvisar låg
spridningsförmåga. När skog fragmenteras och tillåts återväxa fläckvis bildas isolerade fickor
som dels är svåra att lokalisera för potentiella invånare (i enlighet med den ekologiska teorin
om ideal fri fördelning), och vars värde som hemvist också kan ha sänkts avsevärt av kanteffekter.
En art kan ha dålig spridningsförmåga också i den bemärkelsen att den är känslig för fluktuationer
i habitatet, så att den kräver långa perioder av kontinuitet för att kunna etablera sig (Groven et al.
2002). Det har t.ex. visats att skogsfragmentering kan sätta stopp för svampars spridning (även
om de fortfarande kan bibehålla livsdugliga populationer inom även små gammalvuxna
bestånd) (Komonen 2005).
Oförmåga att migrera effektivt försvårar också undvikande av konkurrens. Det beror inte
bara på att ytan är mindre: många fågelarter, t.ex., föredrar mitten av ett skogsparti framför dess
kantzoner (Hansson 2001). Den effektiva levnadsytan är i sådana fall ännu mindre än vad den
först verkar.
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Fig. 6: Nytillkomna b i l v ä g a r s edan 1954 (markerade i rött, i mitt unders öknings område mellan Venjan och Mora
inom den blå rutan). Det är lätt att s e hur landskapet har fragmenterats. Notera att många av vägarna s lutar tvärt: på
satellitbilder och i fältundersökningen stod det klart att omfattande kalhyggen ägt rum vid merparten av sådana
”återvändsgränder”. Vägarna har mest troligt anlagts jus t för skogsbrukets räkning.
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3.3.4

Tillgång till gammal/död ved

”En sak är säker”, skriver Lonsdale et al. (2007), ”både död ved . . . och vednedbrytande svamp .
. . är förstklassiga indikatorer på höga naturvärden i skogspatcher” (min övers. från eng.). I
många fall kan naturlig återväxt av skog bara ske om fallna lågor bryts ned på plats (Lonsdale et
al. 2007). När de ruttnar bidrar de till att ändra substratets sammansättning, omsätta
näringsämnen och återvända dem till jorden, vilket skapar varierad mångfald g e n o m nya nischer.
Kirby et al. (1998) rapporterar i en brittisk studie om betydande skillnader i mängden lågor i
gammalvuxen och produktionsskog: 60-140 m3 /ha (minst 80 år av kontinuitet) respektive <20
m3 /ha (i områden med pågående skogsbruk). Green och Peterken (1997) hittade max 30 % (och
oftast mycket mindre än så) av hundraåriga bestånds döda vedvolym i brukade skogspartier.
Att brukad skog oftast saknar trädlågor beror dels på att träden inte når gammal nog ålder för
naturlig död innan de avverkas i samband med röjning, gallring eller slutavverkning, och dels på
att sjuka eller döende träd vanligtvis bortforslas för att förhindra att barkborrar får fäste. Död
ved är en bristvara i produktionsskog, eftersom till och med brutna grenar, o c h i b l a n d
ä v e n s t u b b a r , från avverkningszonerna tas om hand och används som biobränsle (Hansson
2001).
Död eller döende ved är oerhört viktigt för en stor mängd arter, inte minst för evertebrater,
bladmossor, lavar och svampar. Berg et al. (1994) noterar att 25 % av 1 487 av Sveriges hotade
arter tros förekomma mest i gamla och döda träd. År 2004 var nästan 40 % av alla då rödlistade
arter knutna till skogshabitat (2 120 stycken) också vedlevande – 25 % av dessa var svampar
(Lindhe et al. 2004).
Många studier har visat att unga plantor av åtminstone vissa trädarter uppvisar ökad
överlevnad på förmultnande död ved som därmed förser sådana arter med livsmiljö under en
sårbar tid i tillväxten (bl.a. Harmon et al. 1986). Detta har också rapporterats från Sverige
(Lonsdale et al. 2007).
Det är även viktigt att låta lågor ligga länge, eftersom lågor i mer avancerade stadier av
nedbrytning i en studie ökade det totala antalet arter med 63 % jämfört med om man bara
räknade med nyligen fallna och svagt förmultnade lågor (Lindblad 1998). Det har konstaterats
att många svamparter är bundna till specifika nedbrytningsstadier i stocken, samt att stadiet
med högst artrikedom (och högsta antal rödlistade arter) är ”intermediära stadier av
förmultning” (Heilmann-Clausen & Christensen 2003).
25-34 % av alla skalbaggar i naturskogar i norra Europa är vedlevande ( N i l s s o n e t al .
2001). De är alltså beroende av ved och/eller bark samt svamp som återfinns i anknytning till
desamma. Många lever inuti ihåliga träd, och många är förstås bytesdjur för ett antal predatorer
(Nilsson et al. 2001). Ungefär samma andel som för skalbaggarna gäller rimligtvis för svampar,
då mer än 1 000 arter av minst 4 000 makrosvampar i Sverige betraktas som vedlevande
(Hall ingbäck & Aronsson 1998).
Föga förvånande finns det studier som visar på ett positivt samband mellan densiteten döda
träd och förekomst av vedlevande skalbaggar (bl.a. Økland et al. 1996) och vedlevande
svampar.
Det har gjorts en rad intressanta observationer:
 I fennoskandiska skogar kan så mycket som 20-25 % av alla kända skogslevande arter
vara beroende av habitat med död ved, med makrosvampar som den troligen artrikaste
gruppen (ca 1 500 vednedbrytande arter) (Siitonen 2001).
 Volymen död ved (”course woody debris”) i södra Fennoskandiens produktionsskogar
kan ha minskat med hela 92-98 % jämfört med tiden innan industrin. Minskningen är
mindre i norra boreala zonen men ligger fortfarande runt 90 %. Vetenskapliga modeller
pekar på att en minskning av volymen död ved på över 90 % kan leda till regionala
utdöenden för över 50 % av de ursprungliga vedlevande arterna (Siitonen 2001).
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De här siffrorna kan vara något överdrivna, har det visat sig (Rolstad et al. 2004), men även så
antyds stor påverkan på naturen i resultaten.
Som vi redan sett avverkas skogen innan träden ens nått halva sin livslängd. Få ekar och
bokar under 150 års ålder utvecklar de stora håligheter som många arter är bero ende av
(Therrell & Stahle 1998; citerad av Nilsson et al. 2001). Sådana arter berövas därmed sin
viktigaste livsmiljö, och många av dem är hotade idag.
Fåglar som häckar i trädhålor föredrar ofta döda träd med stor diameter (Raphael & White
1984). Skogsbruket reducerar tätheten stora döda träd i större utsträckning än träd med liten
diameter (Kirby et al. 1998), och det finns överlag mycket färre stående döda träd idag än vad
det gjorde förr. Brukad skog består till mindre grad av stående döda träd än vad gammalvuxen
skog gör.
Stora stammar förblir dessutom stående under längre tid än små (Raphael & White 1984),
vilket är en nödvändig förutsättning för många vedlevande skalbaggar som inte kan utvecklas i
lågor (t.ex. Nilsson 1997). Nedbrytning pågår också längre för stora stammar än för små
(Harmon et al. 1986). Utifrån detta föreslår Nilsson et al. (2001) att för en given volym död ved
kan stora träd hysa fler arter än samma volym mindre träd. Det är med andra ord inte enbart
avverkad volym som är intressant i sammanhanget (Nilsson et al. 2001).
Oavsett typ av skog är många arter också beroende av gamla levande träd, bl.a. många
epifytiska lavar och skalbaggar (Nilsson et al. 2001). Hos vissa arter kan enstaka individer av
exceptionell ålder göra stor skillnad för biodiversiteten överlag. Man har observerat en 400- årig
bok i ett i övrigt 110-årigt bestånd, och funnit att den ensam hyste elva rödlistade och
indikatorarter, medan resten av beståndet bara hyste en enda indikatorart (en mossa) (Niklasson
& Fritz 2003).
3.4 En fotografisk åskådliggöring av begrepp
Fotografier och anteckningar från mitt fältbesök belyser de påtagliga skillnaderna mellan olika
definitioner och begrepp som ibland används som synonymer, till stor förvirring för såväl
lekmän som initierade (Fig. 7-9). Gallrad kontinuitetsskog (Fig. 7) kan jämföras med orörd
kontinuitetsskog (Fig. 8) och ett kalhygge som en gång var en kontinuitetsskog (Fig. 9). I Fig. 7
är träden gamla, de flesta runt 140 år, men området saknar flera gammelskogskaraktärer, så som
död ved. Det finns tydliga tecken på att området gallrats med motorsåg. Längre inåt skogen
övergår den gallrade zonen (Fig. 7) till en mer ursprunglig typ med förekomst av många fler
gammelskogskaraktärer (Fig. 8). Här är marken inte gallrad (åtminstone inte på ett bra tag) och
förser oss med en bild av hur även den gallrade zonen med största sannolikhet såg ut en gång.
Även kalhygget (Fig. 9) som gränsar till den gallrade zonen från andra sidan kan på goda
grunder sägas ha täckts av samma skogsmiljö som i den ogallrade zonen innan den avverkades.
Inom mitt studieområde råder det inte några tvivel om att fragmentering ökat i omfattning sedan
1950-talet, samt att skogsbilnätverket kraftigt utökats. Det totala trädtäcket har minskat
avsevärt, och det går att se att ett flertal erkända nyckelbiotoper har ersatts av hyggen och
nyplanteringar.
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b
Fig. 7a-b. Gammeltallar på kontinuerligt gallrad skogsmark. Rödlistade arter förekommer, m e n är få till antalet:
garnlav Alectoria sarmentosa hittad, men fanns i större omfång på de gammalvuxna t r ä d e n i förs ta delområdet.
Även gulporing Junghuhnia luteoalba hittad. Två tallar åldersbestämda till ca 136 res p. 180 år. Foton tagna mellan
Venjan och Mora, 5/10 2013.
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b
Fig. 8a-b. Den gallrade zonen övergår i en mer orörd zon. Notera den tydliga förändringen i skogens
genomtränglighet. Foton tagna mellan Venjan och Mora, 5/10 2013.
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Fig. 9a: Hyggesgräns mot den gallrade zonen. På gränsen till hygget står en naturvårdsmärkt tall med brandljud,
180 år gammal. Man kan anta att många av de träd som avverkats på hygget var av liknande ålder och värde.

Fig. 9b: På andra sidan den gallrade zonen – ett kalhygge med skogs bilväg. Foton tagna mellan Venjan och Mora,
5/10 2013.
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3.5 Sveriges åtaganden och framtid
Bland riksdagens 16 nationella miljökvalitetsmål (beslutade 1999) finns flera som påbjuder
hänsyn och vård av skogsmiljöer. En del är övergripande, som mål 16, ”Ett rikt växt- och djurliv”,
som förordar oss att den biologiska mångfalden ska ”bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer” (riksdagens definition för miljökvalitetsmålet)
(Miljömålen 2014b). Andra är mer specifika, som mål 12, ”Levande skogar”, med den
underordnade indikatorn ”Förändring av arealen gammal skog på produktiv skogsmark”.
Mer exakt går denna indikator ut på att uppnå 5 % ökning av arealen gammal skog mellan
1998 och 2010. Att målet har satts beror, enligt miljömålens hemsida, på att ”[m]ånga sällsynta
arter lever bara i de äldre skogsmiljöerna och en kraftig störning i form av en
föryngringsavverkning kan leda till att känsliga arter minskar eller dör ut. . . . För att bevara den
biologiska mångfalden behöver arealen gammal skog öka” (Miljömålen 2014a). Vidare säger
Riksskogstaxeringen att ”[m]ånga arter är knutna till gammal skog, en skogstyp som idag
förekommer sparsamt på många håll i landet” (”SkogsData 2012”).
Man kan utifrån detta dra slutsatsen att målet syftar till att ge ökat livsutrymme åt de många
arter som är knutna till gammal skog. Detta är särskilt ironiskt då min sammanställning, som den
presenteras här ovan, ger goda belägg för att den definitionsmässigt ”gamla” skog som ska
utökas inte hyser den höga mångfald som miljömålet avser att bevara.
3.5.1 Nagoyamålen
För många av de nationella miljökvalitetsmålen hann år 2010 passera utan att de uppnåtts3
och utan att det beslutats om några nya i deras ställe. Samma år beslutades om Nagoyamålen
(eller Aichimålen), som var en respons på de dåligt efterlevda mål som konventionen kom
överens om år 2002. Hela Nagoyaplanen handlar om att stoppa förlusten av biologisk mångfald
(Sverige och Nagoyamålen).
Målen som den svenska regeringen varit med och skrivit under på är ambitiösa och förutsätter
stora satsningar och initiativ. ”Uppdraget från Nagoya innebär också att länderna åtar sig att satsa
tillräckliga resurser för att nå målen. Bevarande av biologisk mångfald måste ges en central
plats i de politiska processerna. Beslut som rör biologisk mångfald ska fattas på god
vetenskaplig grund och försiktighetsprincipen ska tillämpas” (Sverige och Nagoyamålen; fetstilt
av mig). Några exempel följer nedan.
I och med femte Nagoyamålet har vi åtagit oss att åtminstone halvera förlusterna av alla
naturliga miljöer innan år 2020; detta inkluderar skogar. Det sjunde målet lyder: ”År 2020
förvaltas områden som används för . . . skogsbruk hållbart och så att bevarande av biologisk
mångfald garanteras.” Nagoyamålen säger vidare att minst 17 % av Sveriges land- och
sötvattensområden med särskilt hög biodiversitet, ska avsättas som skyddade områden (Sverige
och Nagoyamålen).
För att leva upp till detta mål menar WWF och SNF att all avverkning av naturskogar
måste stoppas samtidigt som gammal skog, samt områden som i viss mån påverkats, restaureras
för att uppnå kontinuitetsstatus (Sverige och Nagoyamålen). Restaurering av seminaturliga,
selektivt brukade skogar föreslås även från annat håll, bl.a. av Groven et al. (2002)
En del av målen påbjuder rentav en sådan utveckling direkt, som synes i t.ex. Nagoyamål
12: ”År 2020 har utrotning av kända hotade arter stoppats och deras bevarandestatus har
varaktigt förbättrats, i synnerhet vad gäller de arter som minskar snabbast.” WWF och
Naturskyddsföreningen föreslår därför gemensamt att vi måste ”[s]kydda och restaurera
livsmiljöer som hyser många hotade arter, exempelvis gamla löv- och barrskogar. Bevara och
återskapa sådana miljöer och element i det brukade landskapet” (Sverige och Nagoyamålen;
3

I skrivande stund, maj 2014, har endast ett av de 16 målen uppfyllts. Ytterligare ett betraktas som ”nära”
uppfyllt.
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fetstilt av mig).
I samma anda säger Nagoyamål 15: ”År 2020 har ekosystemens stabilitet och den biologiska
mångfaldens betydelse för världens kolförråd stärkts genom skydd och restaurering,
inbegripet återskapande av minst 15 procent av degraderade ekosystem, för att därigenom
bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar, samt för att motverka
ökenspridning” (Sverige och Nagoyamålen; fetstilt av mig).
3.5.2 Att uppskatta naturvärden
Trädålder är inte ett bra sätt att uppskatta höga naturvärden. Det är inte en metod som en
naturvårdare eller forskare skulle använda sig av. Hur ska man då göra istället?
Ekosystem är komplexa och hur de ser ut och fungerar är en följd av flera olika faktorer i
samspel snarare än en enda. De inter- och intraspecifika interaktioner som pågår i ett
ekosystem är svåra att skaffa sig en överblick av, men två huvudsakliga tillvägagångssätt finns
för att avgöra så kallade naturvärden: gynnsamma egenskaper och indikatorarter.
Ett sätt är att leta efter gynnsamma egenskaper (så som förekomst av död ved), men sådana
kan vara svåra att mäta kvantitativt. En av fördelarna med den andra metoden, indikatorarter, är
att den fungerar som en genväg till att utvärdera ekologiska förhållanden och samlingar av arter,
som inte går att mäta direkt (Rolstad et al. 2001b). Den fungerar bra också eftersom det är
mycket svårt och kräver mycket stor arbetsinsats att kartlägga a l l a arter inom ett givet område.
Indikatorarter definieras av Landres et al. (1988) och McGeoch (1998) (citerade av Rolstad et
al. 2001b) som organismer vars förekomst kan användas för att spegla miljöförhållanden eller
biologiska fenomen som är för svåra, olämpliga eller omfattande för att mäta direkt. Med andra
ord är idén att kunna använda arter för att utröna huruvida en skog som ser gammal ut verkligen
är gammal.
En kategori av indikatorarter är de s.k. signalarterna, beskrivna som följer: ”Med signalarter
menas en typ av indikatorarter som är användbara för att lokalisera och urskilja skogar med höga
naturvärden. Förekomst av en eller flera signalarter är ofta tecken på ett avvikande skogsområde
som kan vara nyckelbiotop” (Skogsstyrelsen 2014a). Signalarter är med andra ord indikatorer
specifikt för potentiella nyckelbiotoper (”skogsområden med mycket höga naturvärden”)
(Skogsstyrelsen 2014b). De är, kort och gott, arter med mycket höga krav på livsmiljö (Fig.
10).
På uppdrag av den svenska regeringen år 1990 påbörjade Skogsstyrelsen arbetet med att
inventera Sveriges skogar, inledningsvis privatägda sådana (nära 11 900 000 ha), vilket idag
har resulterat i att över 100 000 platser i Sverige utsetts till nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen själva
beskriver dem som ”område[n] med en speciell naturtyp som har stor betydelse för skogens flora
och fauna och har förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter” (Skogsstyrelsen 2014c).
Begreppet nyckelbiotop har också definierats av Skogsstyrelsen som ”ett kvalitetskoncept för
skogsområden där man kan finna eller förvänta sig rödlistade arter, exklusive arter med
markerade krav på hela landskap” (Hansson 2001, fr. engelska). Det stämmer nämligen att det
enda man mätte var förekomst av arter, utan hänsyn till, t.ex., särskilda sammansättningar av
habitat på landskapsnivå, som många fågel- och däggdjursarter kräver för att frodas. Heterogena
landskap är också viktiga för vedlevande insekter, landlevande snäckor och många andra
organismgrupper.
Nyckelbiotopprojektet har därför kommit att kritiseras som otillräckligt. Samtidigt har projektet
inneburit en stor förändring av allmänhetens syn på den svenska naturen. Det bidrog i mångt och
mycket till att tillgängliggöra tidigare obskyr information, samt att upplysa om den svenska
mångfalden och att hotade arter och krympande biotoper inte uteslutande hör exotiska platser till.
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Fig. 10: Gammeltall m e d garnlav, en rödlistad art som kräver minst 100 år för att återetablera sig efter en störning.

3.5.3 Skyddat och inte?
”Arealen naturskyddad mark har vuxit ganska snabbt i Sverige de senaste 10-15 åren. För de
flesta naturtyper . . . är det ändå ganska långt kvar till målet 17 procent skyddad areal” (Sverige
och Nagoyamålen).
Skogsstyrelsen skriver på sin hemsida: ”Totalt 752 000 hektar produktiv skogsmark är skyddad
som nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal” (Skogsstyrelsen
2014d). Dessa former av avsättningar – nationalparker, naturreservat, biotopskydd och
naturvårdsavtal – utgör tillsammans alla former av s.k. formellt skydd i Sverige, där långsiktighet
tillåts vara en avgörande faktor för hög artdiversitet.
Mårten Larsson, direktör på Skogsindustrierna, har hävdat att 26 % av den svenska
skogsmarken är undantagen skogsbruk (Ekenberg & Jerndahl 2012). Han har då räknat med
mark som undantas från skogsbruk utan att vara formellt skyddad, vilket ger en betydligt större andel
än vad som faktiskt är fallet. Problemet med hans resonemang är att områden utan formellt
skydd saknar alla garantier för långsiktighet, och att deras naturvärden inte fordrar en ordentlig
dokumentation, vilket betydligt sänker deras värden som naturliga biotoper. Till denna
kategori hör skogsbolagens alla frivilliga avsättningar, som tillsammans upptar ca 5 % av den
produktiva skogsmarken (Sverige och Nagoyamålen).
22

De 752 000 ha produktiv skogsmark som står under formellt skydd utgör i s j ä l v a v e r k e t
b a r a ca 3,3 %, varav mer än hälften utgörs av barrskogar längs fjällkedjan, medan övriga delar
av landet har mindre än 2 % av sin skogsmark formellt skyddad (Sverige och Nagoyamålen;
Sebastian Kirppu muntligen; Skogsstyrelsen 2014d; Regeringskansliet 2013). 2009 var endast
1,9 % av all skog skyddad nedanför gränsen för fjällnära skog (regeringens hemsida), och i hela
Skandinavien utgör skogsreservaten bara 1-3 % av den totala arean produktiv skog (Essen et al.
1997).
Intressant nog avser Riksskogstaxeringens mätningar endast produktiv skogsmark utanför
2010 års reservatsgränser (Miljömålen 2014c). Detta pekar ytterligare mot att den sorts mark
som ”SkogsData” uppmätt ökningar av sedan mitten av 90-talet alltså är produktionsskog, om än
”gammal” till definitionen.
En annan intressant observation är att Sveriges 100 000 nyckelbiotoper inte tillskrivs något
formellt skydd. Trots regeringens ursprungliga initiativ till identifieringen av nyckelbiotoper i
landet, är det idag varken olagligt eller ovanligt att även sådana avverkas, faktiskt hundratals om
året (Sverige och Nagoyamålen), trots att de är kända sedan tidigare och utan att de ansvariga
ställs inför några konsekvenser. Det är ironiskt att nyckelbiotoperna, som alla utsetts på goda
grunder – och trots Skogsstyrelsens ideal att bevara dem alla – saknar formellt skydd.
Trots att det har beslutats att miljömål och produktionsmål ska finansieras lika och ges lika
delar utrymme i skogsbruket, går det att se i Skogforsks plan- och budgetredovisning 2011 att
detta har ignorerats (åtminstone av dem): av 120 miljoner k ro no r går ca en tiondel till forskning om
natur och miljövård. Av Skogforsks åtta program 2011 var det bara två som finansierades med
mindre pengar. Resten av budgeten går till utveckling av produktionsforskningen i olika former
(Skogforsk plan och budget 2011.01.01–2011.12.31).
Sammanfattningsvis är skogsbruket idag starkt vinklat åt produktionshållet.
3.5.4 Konsekvenserna av ett ohållbart skogsbruk
Vårt misslyckande att uppnå de gemensamt beslutade miljökvalitetsmålen och Nagoyamålen kan
inte bara avfärdas som en subjektiv fråga i etik: effekterna av ett kraftigt avverkat skogstäcke har
direkta och påtagliga konsekvenser. Eftersom ökningen av gammal skog numera tilldelats
miljömålsstatus (under mål 12, avsnitt 3.2) har frågan också upphöjts till juridisk nivå. Det
kan därför inte anses acceptabelt när ekonomiska och politiska makter försöker överskrida
dessa synnerligen väl befogade skäl att bevara och ordna för framtida tillväxt av kontinuitetsskog.
Det har konstaterats att omföringen av kontinuitetsskog till produktionsskog negativt
påverkar klimatet och bidrar till global uppvärmning, eftersom det tar minst 100 år för
nästkommande trädgeneration att binda motsvarande mängd kol. Med rätt brukningsmetoder
skulle skogen istället kunna fungera som kolsänka (Sverige och Nagoyamålen).
Många kantzoner och isolerade bestånd av unga, snabbväxande träd är också mer utsatta för
stormar och andra krävande väderförhållanden. Granbarkborrar och bastborrar, som lever gott
på stora mängder stormfällda träd, kan också ha blivit ett problem just till följd av vårt
monokulturella skogsbruk. Det är olämpliga gallrings- o ch slutavverkningsmetoder som gynnar
skalbaggen.
Oron att stora mängder död ved, om den tillåts ligga orörd i skogen, kommer att bana väg för
invasion av barkborren är i stort obefogad. Enligt Lonsdale et al. (2007) har t.ex. Eriksson et al.
(2006) och Flint (2006) redan fastställt att risken för invasion bortom ett kalhygge eller
stormhärjat område sällan är så stor som det befaras. Barkborrar invaderar för övrigt
monokulturer, där artificiella förhållanden lett till en mycket stor mängd lämpligt substrat på en
och samma yta. Sådana monokulturer uppstår inte naturligt.
Faktum är att barkborrar för med sig en rad ekologiska förtjänster: de kan t.ex. bidra till att göra
grandominerade monokulturer mer diversa (Lonsdale et al. 2007), vilket i sin tur kan ha viktiga
fördelar för även för skogsbruket (avsnitt 4.2). De är också viktig föda för andra arter (bl.a.
hackspettar) och fyller därmed en viktig roll i skogsekosystemet.
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Död ved, när den tillåts ligga kvar, bidrar också till en mer mångsidig och motståndskraftig
skog. Nedbrytningen av organiskt material av alla tusentals arter nedbrytare utgör en
ekosystemtjänst som tillgodoser trädens möjligheter till återväxt (a v s n i t t 3 . 1 1 ).
Näringsämnena går tillbaka till jorden vilket knappast kan vara en dålig idé för att hålla skogen
frisk och välmående.
Utarmningen av biologisk mångfald kan också ha oförutsedda effekter på de s.k.
ekosystemtjänster som människor är beroende av, t.ex. primärproduktion, lagring av kol och
vattenrening. Sådana ekosystemtjänster kan vara omöjliga, eller åtminstone ast ronom i skt
dyra, att återskapa på artificiell väg. ”Försäkringshypotesen” innebär att hög biologisk mångfald
bättre skyddar mot habitatförändringar i framtiden, vilket leder till mer pålitligt underhållna
ekosystemtjänster (Loreau 2003).

4. Slutkommentarer
Det är tydligt att skogen har brukats i Sverige så länge det funnits människor här, åtminstone i
viss utsträckning, och det är min personliga åsikt att den bör fortsätta brukas. Jag nekar inte
till den ekonomiska och sociala nyttan skogsbruket medför, men menar att det måste ske i
balans med naturvårdstänket (något som det redan har beslutats om men som inte efterlevs, som
bl.a. Skogforsks budgetredovisning klargör). Jag vill inte se varken ursprunglig men
totalskyddad natur där ingen får vistas eller mil efter mil av kalhyggen. Lösningen ligger
någonstans i mitten.
För mig står det ändå klart att vägen till att nå den mitten består i att omarbeta (och i många
fall reducera) dagens skogsbruksmetoder samt utöka och noggrannare efterleva åtaganden
inom naturvården. Mycket av den kontinuitetsskog som fanns med på mina kartor från oktober
2012 var redan avverkade när mitt fältbesök ägde rum bara ett år senare. Med tanke på
skogstäckets (efter vad man kan se på flygbilderna) relativt måttliga tillbakagångstakt under
de föregående 60 åren, förefaller avskogningen i det undersökta området ha accelererat på
senare tid.
Detta sker trots att den naturliga skogens försvinnande är ett kontroversiellt ämne idag. Den
sista värdefulla kontinuitetsskog som finns i Sverige avverkas mitt under pågående debatt,
samtidigt som lager av trädåkrar byggs upp som inte väl kan stå emot varken stormar eller
skadedjur. Oavsett vad auktoriteter hävdar är detta inte att investera för framtiden.
Det finns flera punkter som väcker skepsis:
 Den definition av ”gammal skog” som används gör att skogen inte är särskilt gammal
(ungefär halva trädens maximala livslängd). Den är även delvis ointressant för den
höga mångfald man vill gynna. Kontinuitet är viktigare än trädålder.
 De mätmetoder som Riksskogstaxeringen använder sig av avser inte skogens ålder, utan
på trädens av den storlek som dominerar beståndet. Det finns inget linjärt samband
mellan åldern på de individuella träden i ett bestånd och antalet arter beståndet hyser.
Ansträngningar har gjorts i rätt riktning, som t.ex. de nationella miljömålen, men av dessa är
det endast ett av 16 som förutsägs komma att uppfyllas inom utsatt tid. Det finns också andra
problem. Syftet bakom miljömål 12 var att ge en fristad åt sällsynta arter, men grundar sig på
felaktiga premisser, dvs. följer en måttstock (de beståndbildande trädens medelålder) som inte
tjänar till att fullgöra det syftet. Jag finner det då befogat att ställa frågan: Rustad med denna
vetskap, vilket är viktigast? Att ändå lägga sina resurser på att uppfylla den faktiska men
bristfälliga definitionen av målet, ehuru poänglöst; eller att omarbeta definitionen så att den går
hand i hand med syftet?
Det står klart att det sistnämnda är att föredra. Det är trots allt vad som företogs när målet
godtogs – om det bara tjänade till att uppnå en godtycklig statistisk siffra hade det nog
knappast kallats för mål. Metoder beslutade om baserat på okunskap pekar på en oprofessionellt
sammanställd undersökning av läget men kan förlåtas om de ansvariga snarast erkänner sitt
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misstag och ställer sina krafter till att göra bot för det.
Samma tanke tycks faktiskt ha rotat sig på internationell nivå, som antyds av Nagoyamålens
valda fokus. För att det sjunde målet – ett påbud att bibehålla minst 17 % av Sveriges land- och
sötvattensområden med särskilt hög biodiversitet – ska kunna genomföras, behöver vi både
stoppa den pågående avverkningen och restaurera och hjälpa gammal skog att uppnå
kontinuitetsstatus och skydda områden som i viss grad redan påverkats negativt. Därmed sitter vi
bokstavligen talat på en naturskuld.
Jag anser därför att det finns två skäl att inte bara skydda all kvarvarande kontinuitetsskog,
utan också påbörja restaureringsarbete av skadade habitat. Dessa är 1) för att ha en chans att
uppnå den verkliga innebörden av relevant indikator under miljömål 12, och 2) för att ha en
chans att uppnå Nagoyamålen.
Gammal skog och kontinuitetsskog är olika ting, men det ena utesluter inte det andra. Det
framgår tydligt att om vi ska kunna uppnå vad vi företagit oss, måste inte bara arealen
gammal skog öka, utan arealen kontinuitetsskog. Eftersom en kontinuitetsskog per definition
är gammal (men långt över 140 år) måste alltså de gamla skogar som idag finns kvar runtom i
landet få förbli orörda. Detta dels för att ge bästa möjliga förutsättningar för vårt nationellt
beslutade miljömål för ”Levande skogar”, och dels för att det är enda sättet för skogen att
slutligen uppnå kontinuitetsstatus och således hysa den biodiversitet som vi svurit att skydda.
4.1 Problemen med skogsbruket i dagens Sverige
Det är inte alltför länge sedan som skogsbrukets inverkan på ekosystemen inte ägnades så stor
uppmärksamhet. Många skogsägare idag har svårt att godta att ekologiska faktorer, som tidigare
aldrig haft något ekonomiskt värde, nu ska tillåtas diktera hur de ska bruka sin mark. På grund
av denna allmänna motvilja i Sverige att totalskydda skog, har fokus istället legat på att bedriva
skogsbruk med något modifierade metoder för att tillmötesgå känsliga arters
behov. Hur gör man det på bästa vis?
Låt oss först försöka identifiera de största problemen med skogsbruket idag:
I Skandinavien tog kalhyggesmetoden i bruk i mitten av 1900-talet, men fram till dess var det
mer selektiv plockhuggning som förhärskade (bl.a. Groven et al. 2002). Just fokus på kalhyggen
måste betraktas som problematiskt.
På platser där urskog helt slutavverkats är det inte ens säkert att oändligt med tid kommer att
återställa den ursprungliga balansen. I en studie visade sig skillnaden i artsammansättning i
undervegetation mellan primär- och sekundärskog i ett område i Appalacherna vara dramatisk.
Inte ens efter 87 år efter avverkning visade undervegetationen några tecken på att närma sig sin
forna artrikedom och grad av utbredning. Det spekulerades att området skulle behöva flera sekel
för att återhämta sig, och att det kanske inte kommer att hända någonsin (Duffy & Meier 1992,
Duffy 1993).
4.2

Potentiella åtgärder för ett mer hållbart skogsbruk

Bengtsson et al. (2000) menar att i sken av ny forskning måste skogsbruket tänka om angående
sina metoder, och påpekar att länder som t.ex. Tyskland redan bedriver hållbart skogsbruk med
en blandning av arter snarare än monokulturer. Även Sverige bör satsa på att utveckla metoder
för bruk av mer varierade skogar (Bengtsson et al. 2000).
Bengtsson et al. (2000) skriver att även om totalskyddade reservat fortfarande måste
inrättas för arter som inte alls klarar att leva i brukad skog, kan kompromisser mellan naturvård
och skogsbruk allt som oftast vara tillräckliga. Deras huvudpoäng är att framtida skogsbruk bör
eftersträva att mer noggrant efterlikna naturliga störningar. Viss användning av traditionellt
bruk, så som bete av boskap och plockhuggning, föreslås i deras rapport. De understryker att
olika arter kräver olika hänsyn, och att ett enda standardiserat eller homogent skogsbruk inte kan
tillgodose alla arters behov. För att vara på säkra sidan föreslår de generellt att minst 20 % av
den ursprungliga tätheten gamla/ihåliga träd och stora döda träd ska bevaras på landskapsnivå
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när ett skogsområde brukas, eftersom risken för utdöende hotar att accelerera under denna nivå.
Av deras övriga huvudpunkter har flera redan diskuterats. Områden med lång kontinuitet bakom
sig måste bibehållas. Invasiva och främmande arter bör bortskaffas. Lämpligt habitat måste omge
patchen i fråga, för att den på lång sikt ska kunna hysa livskraftiga populationer. Gamla och
döda träd måste bevaras, och kan också gynna skogsbruket som vindskydd mot öppna ytor.
Rolstad et al. (2001a) pekar också på något överraskande men mycket användbart: i de
brukade (men aldrig kalhuggna) skogar som undersöktes upptäcktes inget signifikant samband
mellan volymen ved som tidigare skördats och den nutida artrikedomen av lavar. Detta antyder
att måttlig och selektiv trädfällning kan vara acceptabelt ur naturvårdssammanhang när syftet är
att bibehålla livsmiljö för epifytiska lavar.
Vidare är sannolikheten stor att mindre och mer utspridda avverkningsytor skulle ge en långt
mindre inverkan på naturen. En studie på vedlevande skalbaggar säger att hårt drivet skogsbruk
över stora sammanhängande områden inte kan godtas, eftersom alla avstånd till platser med
naturligt habitat och livskraftiga populationer då ökar. Det har en negativ inverkan på
vedlevande insekter, men det är också viktigt att inte omvandla flera kvadratkilometer stora
skogsytor till ungskog inom en tidsperiod kortare än en trädgeneration (Økland et al. 1996).
Sammanfattningsvis menar de att hur man brukar skogen kanske inte har lika stor betydelse som
hur stora sammanhängande ytor som omvandlas till ungskog inom en alltför kort tidsperiod
(avsnitt 3.10). För att bibehålla ett mer naturligt habitat måste stora delar av ett givet område
tillåtas utgöras av skog äldre än avverkningsåldern, och gärna långt äldre än så (Økland et al.
1996).
Det finns också något som kallas lägsta ålder för slutavverkning. I Mellansverige är det ~70
år, varför modernt skogsbruk kommer att slutavverka skogar med den åldern (dvs. runt 25 % av
trädens normala livslängd). Ett annat förslag som har framlagts är därför att vissa skogsområden
ska avsättas för kontinuerlig avverkning. Man skulle kunna argumentera för att
produktionsskogar, som ju ändå saknar naturvärden, inte ens skulle behöva uppnå lägsta ålder
för slutavverkning innan de avverkas (Urban Gunnarsson, muntligen).
Slutligen måste avtal och policys för skogsskydd utökas och/eller bättre implementeras. Detta
område är i nuläget en veritabel labyrint av fallgropar, till synes grävda just i avsikt att förhindra
effektivt skydd av naturliga miljöer. Sebastian Kirppu vid Länsstyrelsen i Dalarna säger:
”Sveaskog har för delar av sina avsättningar, Ekoparkerna, gjort naturvårdsavtal [ so m gäller
för 50 år]. . . . Men alla andra stora skogsbolag saknar avtal om skydd på sin [sic] [frivilliga]
avsättningar. Det finns heller ingen riktig kunskap om de frivilliga avsättningarnas
naturvärden vilket också förbryllar. Frivilliga avsättningar kan också bytas ut å [sic] förflyttas
vilket gör långsiktigheten obestämbar. För att inte tala om alla kanonfina naturskogar som säljs
ut till marknadsvärde och vid ägarbytet avverkas för att betala köpeskillingen. Så går det med
naturskogarna som inte är formellt skyddade. . . . Resten av skogsmarken har skogsnäringen
ensamrätt på och i första hand handlar det om skogsproduktion med kalhyggen som alenarådande
[sic] brukningsform” (Kirppu 2012b).
Sist men inte minst finns en tredje röst inblandad. De vetenskapliga rapporter som behandlar
svenskt skogsbruk är enade i sin ståndpunkt att dagens stora kalhyggen utgör ett hot mot den
biologiska mångfalden. Många av deras viktigaste rön och slutsatser finns samlade här i denna
avhandling. Efter den genomgång jag gjort kan jag dra slutsatsen att det inte råder några tvivel i
forskarnas publikationer; inga vidare studier rekommenderas för att utreda några oklarheter i
frågan. Detta ensamt verkar helt i motsats till sådana djärva officiella utlåtanden som Sundqvists
i inledningen.
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