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Sammandrag

Människan har utnyttjat skogen i tusentals år, den har varit viktig för vår överlevnad och är en 
bidragande faktor till det avancerade samhälle vi har idag. Men med en ökande befolkning 
och högre levnadsstandard har skogsbruket blivit allt intensivare sedan den industriella 
revolutionen. Detta har inneburit att naturskogar blivit ersatta av produktionsskogar, något 
som gett en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Avverkningen av skog skapar 
fragmentering i landskapen och ökar kanteffekter. Effekten av den introducerade arten 
contortatallen är osäker och kan på lång sikt konkurrera ut den den svenska tallen. 
Skogsbränder minskar i antal då arbetet med att förhindra bränder är effektivt. Idag är ungefär 
hälften av Sveriges 4126 rödlistade arter helt eller delvis bosatta i skogen. 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vad det är i skogsbruket som gör att arter dör ut, 
vilka olika sorters skydd som finns för att bevara den biologiska mångfalden och speciellt 
utvärdera skogscertifiering.

För att förhindra förlusten av den biologiska mångfalden och bevara områden med höga 
naturvärden har olika sorters naturskydd införts. Bland dessa finns certifiering av skog som 
innebär att skogsbrukare frivilligt åtar sig att genomföra naturvårdande åtgärder, som att 
lämna kvar orörda områden vid avverkning. Genom detta blir virket miljöcertifierat vilket ger 
högre konkurrenskraft på marknaden. År 1993 kom även en ändring i skogsvårdslagen som 
innebar att målet med skogsbruket inte bara är att öka virkesproduktionen utan också att ta 
hänsyn till den biologiska mångfalden. Två miljömål har också tillkommit som bland annat 
syftar till att bevara den biologiska mångfalden och skogar med höga naturvärden. 

Skogscertifiering har en positiv effekt där åtgärder som kvarlämnande av död ved och avsatta 
områden hjälper till att bevara arter. Dock är inte effekten positiv på alla arter. Till exempel 
behåller inte avsatta områden det tidigare klimatet, utan får en högre kanteffekt och ett ändrat 
mikroklimat som leder till att känsliga populationer dör ut. Det behövs mer skydd och ansvar 
från skogsbrukare för att bevara den biologiska mångfalden, dock får inte kraven och 
uppoffringarna bli för stora så att den enskilda skogsbrukaren inte kan bedriva skogsbruk. För 
att motverka själva utdöendet av arter presenteras nio punkter med förslag till förbättringar 
som förhoppningsvis kan säkerställa den biologiska mångfalden inför framtiden.

• Större avsatta områden som är individuellt utformade och med korridorer mellan dem.
• Öka den allmänna kunskapen genom att lära ut hur ett biologiskt hållbart skogsbruk 

bedrivs.
• Variera intensiteten och frekvensen vid skogsbränning.
• Gör den senaste forskningen lättillgänglig och få den att snabbt kunna appliceras i 

praktiken.
• Öka kommunikationen mellan skogsbrukare och naturvårdsansvariga. Se till att det 

finns folk ansvariga för planering på regional och nationell nivå. 
• Öka medvetenheten om de potentiella hot som contortatallen innebär. 

• En hårdare skogsvårdslag som gör att mer hänsyn tas till naturvården.
• Mer formellt skyddade områden, speciellt nedanför trädgränsen där detta är en brist.
• Brytande mot regler inom skogscertifiering ska få hårdare påföljder som gör det 

enklare att förlora licensen.
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Inledning
Människan har utnyttjat skogen i tusentals år, allt från att bygga hus till att  förse boskap med 
foder (Emanuelsson 2009). Den har haft en viktig del i vår utveckling och är en bidragande 
faktor till det avancerade samhälle vi lever i idag. Men med ökande befolkning och en högre 
livsstandard har efterfrågan på skogsprodukter ökat och idag är skogsbruket väl etablerat. 
Regnskogen har på en femårsperiod (2000-2005) minskat med 2,36% (Hansen et al. 2008) 
och skogsbruket omfattar i Kina och USA 135,39 respektive 256,51 miljoner hektar skog (Li 
et al. 2010). Skogsbruket är också stort i Sverige, av vår landyta som är täckt av 70 % 
skogsmark  (NV/SCB 2012), är endast  3,4 % av den produktiva skogsmarken formellt 
skyddad från skogsbruk (Skogsstyrelsen 2011). Detta medför att många arter utsätts för hot 
från skogsbruket. Men samtidigt omsätter den stora arealen brukad skog mycket pengar. 
Bruttovärdet år 2009 för skogsavverkningen beräknades vara 23,3 miljarder kronor 
(Skogsstyrelsen 2011). Skogsbruket och skogsindustrin beräknas sysselsätta 95700 människor 
och det finns 105 000 företag inom skogsbruket eller som är serviceföretag till skogsbruket 
(Skogsstyrelsen 2011). Hur den svenska skogen ska nyttjas är därför en fråga som skapar stor 
debatt och lätt leder till konflikt. Ett intensifierat skogsbruk ger skador på den biologiska 
mångfalden och ett minskat skogsbruk medför mindre pengar från skogen och en minskning i 
sysselsättning. 

Skogsvårdslagen (1979:429) togs i bruk år 1979 men har reviderats ett antal gånger fram till 
idag (Michanek och Zetterberg 2007). Innan lagändringen år 1993 var det primära syftet med 
skogsvårdslagen att öka virkesproduktionen. Skogsbrukare var då lagligt tvingade att avverka 
skogen, vilket kunde resultera i skada på den biologiska mångfalden (Michanek och 
Zetterberg 2007). Dagens skogsvårdslag säger dock i första paragrafen.”Skogen är en 
nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god 
avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.” Det finns alltså två mål i 
skogsvårdslagen varav ett är att bevara skogens naturvärden (Michanek och Zetterberg 2007). 
Dessutom har vi två nationella miljömål fastställda av riksdagen (Miljödepartementet 2004) 
som direkt syftar till att bevara biologisk mångfald1. Det ena miljömålet ”levande skogar” 
definieras som ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas.”(Miljödepartementet 2004). Det andra miljömålet ”ett rikt växt- och djurliv” 
definieras som ”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.”(Miljödepartementet 2004).  Alltså anses det av Sveriges riksdag vara viktigt att 
värna om den biologiska mångfalden vi har idag. Trots detta anses, av artdatabankens 4126 
rödlistade arter, hälften vara delvis eller helt bofasta i skogen (Skogsstyrelsen 2011). 

Skogsbruket omvandlar naturskogar med höga biologiska värden till produktionsskogar som 
ger ett ökat ekonomiskt värde. Miljön för en naturlig skog till skillnad från en 
produktionsskog karakteriseras av sin kronstruktur, förekomst av äldre träd och den rika 
tillgången på stående och liggande död ved. Just denna miljö är ett viktigt habitat för många 

1 ”Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat 
landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa 
organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem” 
(Utrikesdepartementet 1993) 
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olika arter. (Hansen et al. 1991) En produktionsskog däremot karakteriseras av en homogen 
miljö formad av människan, där naturliga störningsprocesser som till exempel brand och 
insektsutbrott är sällsynta (Hansen et al. 1991). Med denna förändring av skogsdynamiken 
som skogsbruket innebär, håller vi på att förlora den biologiska mångfalden.  

Denna uppsats syftar till att kartlägga mer specifikt vad det är i skogsbruket som gör att arter 
dör ut och utreda olika sorters skydd för biologisk mångfald i skogen, speciellt effektiviteten 
av skogscertifiering. Följande kommer att undersökas:
• Kan man redan nu, trots att certifiering av skog bara funnits i Sverige sedan 1997 se 

något resultat? 
• Räcker det skydd vi har idag för att säkerställa att den biologiska mångfalden bevaras 

inför framtiden? 
• Om det inte räcker, vad kan det krävas för ytterligare åtgärder? 
Fakta kommer fås fram genom att sammanställa litteratur som beskriver olika sorters skydd 
och hot som finns mot biologisk mångfald. Speciellt kommer inverkan av skogscertifiering på 
den biologiska mångfalden att undersökas genom att gå igenom och utvärdera metoder som 
används inom skogscertifiering, då speciellt frivilligt avsatta områden. 

Skydd av biologisk mångfald
Med syfte att minska förlusten och säkerställa den biologiska mångfalden inför framtiden har 
olika sorters skydd utarbetats (se tabell 1). Nedan beskrivs de vanligaste naturskydden och 
mer specifikt vad syftet med dessa är.
Tabell 1. Avsatt produktiv skogsmark fördelat på olika skyddsområden (Skogsstyrelsen 2011).

              Avsatt produktiv skogsmark
Skyddsområde   hektar Andel av total produktiv skogsmark (%)
Nationalparker och Naturreservat 747000 3,2
Biotopskydd 26838 0,2
Naturvårdsavtal 20535 0,09
Frivilligt avsatta områden 1167000 5
Totalt 1961373 8,4

Nationalpark
Nationalparker är ägda av staten och syftar till att enligt miljöbalken (1998:808) 7 kap 2§ 
”bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller 
i väsentligt oförändrat skick.” Meningen med nationalparker är att värna om landskap som ger 
starka naturupplevelser, göra skog och mark tillgänglig för att bedriva friluftsliv och bevara 
representativa landskap av Sverige. Naturvårdsverket arbetar med att ge förslag till nya 
nationalparker som riksdagen sedan beslutar om. (Naturvårdsverket 2012)

Naturreservat
Naturreservat inom skogsmark innefattar områden: ”(i) med flera naturvärden; (ii) som är 
beroende av skötsel så att en skötselplan måste bildas; (iii) som kräver skyddszoner för att 
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långsiktigt bevara naturvärden; (iv) med en viss mängd utvecklingsmark2 ” (NV/SS 2012). 
Naturreservat är med stöd av miljöbalken ett starkt skydd av naturmiljöer. Det är också 
flexibelt då marken som naturreservat ligger på inte behöver tillhöra staten och i de fall där 
marken tillhör någon annan utgår en intrångsersättning. Länsstyrelser och kommuner är den 
myndighet som inrättar naturreservat. (Naturvårdsverket 2012)

Natura 2000
Natura 2000 är grundat på art- och habitatdirektivet som fastställdes år 1992 av EU. Syftet är 
att bilda ett nätverk med skyddade områden över hela Europa som ska säkerställa hotade arter 
och habitat. Inom områdena begränsas mänskliga aktiviteter till ett minimum och ett framtida 
brukande av marken ska vara både ekologiskt och ekonomiskt hållbart. (Europakommissionen 
2012)

Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som sluts mellan markägarna och berörd myndighet. 
Avtalet innebär att markägaren avstår från viss användning av marken och som kompensation 
brukar markägaren få en intrångsersättning. Naturvårdsavtal gäller sällan som ett rent 
områdesskydd utan syftar mer till att markägaren ska sköta marken på ett visst sätt.
(Naturvårdsverket 2010) På så sätt kan man påverka markägare till att vidta åtgärder som 
gynnar biologisk mångfald, till exempel bevara vissa trädarter vid avverkning (NV/SS 2012).

Biotopskyddsområden
Mellan år 1991-1997 utfördes en inventering i hela Sverige med syfte att kartlägga 
nyckelbiotoper3 på skogsmark. Resultatet från inventeringen används för att informera 
skogsägare om förekomsten av hotade arter på deras mark och även som beslutsunderlag för 
införande av biotopskydd eller naturreservat. (Skogsstyrelsen 1997) Biotopskydd syftar till att 
bevara områden med hög betydelse för biologisk mångfald, som till exempel reliktlokaler 
(Skogsstyrelsen 1997). Biotopskydd är ofta ganska små till ytan, med en medelstorlek på 3,2 
hektar (Skogsstyrelsen 2012). 

Certifiering av skog
Certifiering av skog är etablerat över hela världen och används i allt från regnskogar i 
Sydamerika till buskmarker i Australien (Rametsteiner och Simula 2003). Skogscertifiering 
har sitt ursprung från ett möte i USA år 1990 då skogsbrukare, handelsmän och representanter 
från miljö- och människorättsorganisationer träffades för att skapa ett system som visar på att 
man tar väl hand om skogen. Men inte förrän efter FN:s konferens om hållbar utveckling år 
1992 bildades the Forest Stewardship Council (FSC) med syfte att förbättra skogsbruket (FSC 
2012). År 1999 bildades ytterligare en certifieringsorganisation; Pan European Forest 
Certification (PEFC) som syftade till att anpassa certifieringen mer till småbrukare då FSC 
ansågs ha brister gällande detta (PEFC-Sverige 2012). 

Certifiering av skog är vanligast i Europa och Nordamerika (Rametsteiner och Simula 2003). 
Det som gör certifiering populärt är att det är ett bevis på att virket håller en hög miljömässig 

2”Trädbärande marker som i dagsläget har ett ringa eller begränsat naturvärde men som med 
utgångspunkt från befintligt träd/buskskikt och/eller belägenhet bedöms ha förutsättningar att 
utveckla och förstärka värdekärnans naturvärden antingen på kort sikt eller på längre sikt.” 
(NV/SS 2012)
3 Områden där man kan förväntas hitta rödlistade arter. (Skogsstyrelsen 1997)
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standard (Förenta nationerna 2011). I Sverige är både FSC och PEFC aktiva (Gulbrandsen 
2005). Svenska FSC och PEFC bildades år 1997 respektive år 1999 med syfte att driva ett 
skogsbruk som i enighet med lagar och bestämmelser ska ta hänsyn till ekonomiska, sociala 
och miljömässiga aspekter (FSC-Sverige 2012b, PEFC-Sverige 2012b). För att bli en 
certifierad skogsbrukare krävs bland annat att man skyddar områden från avverkning, man gör 
så kallade frivilliga avsättningar. Storleken på frivilliga avsättningar måste vara över 0,5 ha 
och totalt i Sverige beräknas arealen vara 1,2 miljoner hektar (Skogsstyrelsen 2011). Om man 
räknar med frivilliga avsättningar, har vi idag 8,4% produktiv skogsmark avsatt från 
skogsbruk. Men om man räknar bort de frivilliga avsättningarna är vi nere på endast 3,4% 
(Skogsstyrelsen 2011). En stor del av det skydd vi har i våra produktiva skogar är alltså 
frivilliga avsättningar och således en viktig del i vårt framtida bevarande av biologisk 
mångfald. 

Hot mot den biologisk mångfalden i skogen

För snabb omvandling av miljön
För 2000 år sedan hade Sverige en annan sammansättning av skog. Skogen söder om Mälaren 
dominerades av lövartad skog med bland annat lind, ek, al, avenbokar, björk men det förekom 
även en del tall. De inre och östra delarna av södra Sverige skilde sig genom en större andel 
tall. Norr om Mälaren och Vänern gick gränsen till blandskogen i väster och barrskog i öster 
(Björse och Bradshaw 1998). Blandskogen övergick successivt till barrskog ju längre norrut 
man kom. Till för 1000 år sedan hade barrskogsgränsen, främst på grund av naturliga 
klimatförändringar, flyttats till söder om Vättern. Strukturella förändringar vad gäller 
artsammansättning hade även skett i de lövdominerande skogarna.

För 1000 år sedan och fram tills idag har mer radikala förändringar skett. Lövskogen har 
drastiskt minskat och förekommer endast naturligt i Skåne och sporadiskt på andra lokaler i 
södra Sverige. Denna radikala förändring är enligt Björse och Bradshaw (1998) ett resultat av 
naturliga förändringar och mänsklig påverkan. En del av den mänskliga påverkan är det 
skogsbruk vi bedrivit, från och med slutet av 1800-talet och framåt har det ökat i Sverige. Det 
finns studier som visar på att skogar fått avsevärt lägre medelålder, blivit omvandlade till 
produktionsskogar och fått en annan artsammansättning (Axelsson och Östlund 2001, 
Ericsson och Östlund 2000, Linder och Östlund 1998). Axelsson et al. (2007) har i sin studie 
undersökt svenska kontinuitetsskogar4 i södra och norra Sverige. De kom fram till att det i 
södra Sverige återstår 1-2% och i norra Sverige 10-20% av svenska kontinuitetsskogar efter 
den industriella och agrikulturella revolutionen på 1800-talet. Linder och Östlund (1998) visar 
i sin studie skogsbrukets negativa inverkan genom att påvisa att viktiga ekologiska nischer 
och biologisk mångfald gått förlorad i deras studieområde i norra Dalarna från år 1885 och 
framåt. 

Naturliga och långsamma omvandlingar av miljön, så som klimatförändringar, är något som 
sker under lång tid och som arter kan anpassa sig efter. Men när människan börjar påverka 
miljön, bland annat genom skogsbruk, förstörs habitat på en kort tid och organismer hinner 
inte anpassa sig till nya habitat och dör ut. 

4 ”Kontinuitetsskog är områden som varit kontinuerligt trädbevuxna utan väsentliga
trädslagsbyten sedan år 1700.” (Skogsstyrelsen 2004) 
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För lite formellt skyddad skog
Nationalparker och naturreservat beräknas med 4,2 miljoner hektar skydda 10% av Sveriges 
yta (Skogsstyrelsen 2011). Utmärkande för nationalparker och naturreservat är främst deras 
gamla ålder och rika mängd av död ved (Fridman 2000). I sin tur är gamla träd viktiga habitat 
för lavar och mossor (Fritz et al. 2008, H. Lie et al. 2009) och även mängden död ved har en 
positiv inverkan på förekomsten av arter (Ranius och Roberge 2011). Av den produktiva 
skogsmarken som inte är fjällnära beräknas endast 1,5 % vara skyddad (Skogsstyrelsen 2011). 
Detta är en mycket liten areal skyddad skog som ligger utspridd i Sverige. Arter som lever i 
dessa miljöer blir uppdelade i metapopulationer och kommer således vara påverkade av 
fragmentering, vilket kan ge flera negativa effekter så som isolering mot andra populationer 
och ökning av kanteffekter. Andersson och Angelstam (2001) visar i sin studie att mer skog 
behövs skyddas från skogsbruket för att bevara den biologiska mångfalden, speciellt de 
kvarvarande skogar som har höga naturvärden. De menar även att restaurering av ekosystem 
är nödvändigt för att trygga habitat i framtiden åt hotade arter. 

Introduktion av contortatall (Pinus contorta) 
Skogsbruket i Sverige har traditionellt sett föredragit snabbväxande och lättskötta trädarter 
som gran och tall (Knight et al. 2001). I Sverige har man till och med introducerat den 
exotiska arten contortatall för att effektivisera skogsbruket. Den introducerades på 1920-talet 
men började inte användas storskaligt förrän på 1970-talet och täcker idag ungefär 600 000 
hektar (Engelmark 2011). Introduktionen av exotiska träd är något som kan ändra strukturen i 
ekosystemet och därmed påverka biodiversiteten. (Engelmark et al. 2000). I Nya Zeeland har 
contortatall fått en oönskad spridning och det arbetas mycket med att hålla tillbaka 
contortatallen för ytterligare spridning (Legard 2000). Effekten av contortatall  i Sverige är 
osäker men det finns forskning som pekar på att den har lätt att sprida sig även i Sverige 
(Knight et al. 2001). Enligt Sykes (2001) kommer introduktionen till Skandinavien påverka 
inhemska arter, då främst den inhemska tallen (Pinus sylvestris). Dessutom kan contortatallen 
gynnas av de kommande klimatförändringarna och bli konkurrenskraftigare i en varmare 
miljö (Sykes 2001).

Minskad förekomst av skogsbränder
Skogsbrand är en viktigt störningsprocess som har stor inverkan på skogsdynamiken. Den 
bidrar med en naturlig föryngring av skogen, där brandfrekvensen styr ålder och 
artsammansättning på skogen. (Zackrisson 1977) Den miljö som bildas efter skogsbränder 
fungerar som habitat åt många pyrofila (brandberoende) organismer (Granström 2001) som 
till exempel tallkapuschongbaggar (Stephanopachys spp.). Den lever i kambiet där brandljud5 

har bildats (Naturvårdsverket 2006). Skogsbränder är något som varit naturligt förekommande 
fram till 1800-talet. Men på senare tid har vi varit mycket effektivare på att förhindra bränder 
och brandfrekvensen har därför minskat (Zackrisson 1977), vilket lett till att många pyrofila 
organismer har minskat till antalet. (Naturvårdsverket 2006). 

Ändrat mikroklimat
Det är visat att kalhuggning och andra liknande åtgärder ökar solstrålning, nederbörd, 
avdunstning och blåst (Chen et al. 1993). Kalhuggning bidrar även med kyligare och fuktigare 
nätter. (Chen et al. 1993). Detta resulterar i att angränsade områden till hyggen får en ändring 
i klimatet, ett nytt mikroklimat. Idag ska arealen för en frivillig avsättning vara på minst 0,5 
hektar. Men Nelson och Halpen (2005) anser i sin studie om skogsbrukets inverkan på 

5 Skada på trädets bark som bildats i samband med brand.
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marklevande mossor och levermossor, att 1 ha är en lämplig storlek för att skydda mossor från 
kortsiktiga kanteffekter, dock är detta inte applicerbart på levermossor som fortfarande led av 
kanteffekter trots att de levde i större avsatta områden. 

Utdöendeskuld 
Utdöendeskuld är ett uttryck som används för att beskriva arters utrotning på grund av tidigare 
händelser (Tilman et al. 1994). Vid fragmentering av landskap kan arter som har livskraftiga 
populationer bli utrotade långt efter avverkningen, bland annat på grund av det uppstår 
svårigheter i att sprida sig. Därför är det väldigt svårt att förutsäga vilka arter som kommer 
påverkas vid skogsbruksaktiviteter. Detta är något som många av våra svampar och lavar kan 
vara drabbade av. (Berglund och Jonsson 2005). 

Skogsvårdslag
Vi har fortfarande en reproduktionsplikt i våra svenska skogar som bland annat syftar till att 
bygga upp skogstillgångarna och öka sysselsättningen (Landsbygdsdepartementet 1992). 
Reproduktionsplikten styrs av den femte paragrafen i skogsvårdslagen (1979:429) som lyder: 
”Ny skog ska anläggas på produktiv skogsmark 1. om markens virkesproducerande förmåga 
efter avverkning eller på grund av skada på skogen inte tas till vara på ett godtagbart sätt, 2. 
om marken ligger outnyttjad, eller 3. om skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande.” 
Vad som menas med ”uppenbart otillfredsställande” är att ”när skogstillståndet är så dåligt att 
virkesförrådet eller tillväxten understiger en tredjedel av vad som är normalt” 
(Landsbygdsdepartementet 1992). Detta innebär att äldre skogar ibland ersätts med yngre 
skogar: På så vis motverkas bildandet av äldre skogar (Michanek och Zetterberg 2007) som är 
viktig för den biologiska mångfalden (Berg et al. 1994). Idag är skogsbrukare inte lika lagligt 
tvingade att bruka skog med höga naturvärden (Michanek och Zetterberg 2007). Men i 
praktiken är det oftast så att den som äger skog vill tjäna pengar på den. Begränsningar finns i 
30 § skogsvårdslagen som innefattar natur- och kulturvårdshänsyn. Där finns föreskrifter om 
bland annat gödsling, dikning, hyggesstorlek och kvarlämnande av träd. Dock får inte 
naturvårdsåtgärderna innebära ett ”avsevärt försvårande av pågående markanvändning” 
(Michanek och Zetterberg 2007). Med detta menas att ett markintrång inte får minska värdet 
på marken med mer än 10 %. Om intrånget är mer än 10 % har markägaren rätt till 
intrångsersättning (Riksdagen 1986).

Effekter av skogscertifiering
För att certifiera skog måste flera krav uppfyllas. Några av de mest grundläggande kraven från 
FSC (2012b) och PEFC (2012b) i Sverige är:  

• 5 % av den produktiva skogsmarken ska avsättas för naturvårdsändamål där områden 
med höga biologiska värden skall prioriteras.

• Hänsyn ska tas till hotade- och sällsynta arter samt deras habitat.
• Sträva efter att undvika kemiska bekämpningsmedel och gynna införandet av 

miljövänliga ickekemiska produkter.
• Mycket restriktiv användning av biologiska bekämpningsmedel.
• Inom FSC ska skogsbrukare inte använda genmodifierade organismer och inom PEFC 

ska en miljökonsekvensbeskrivning utarbetas och ett principbeslut från PEFC General 
Assembly ska tas om tillstånd att få använda genmodifierade organismer.

• Vid användning av exotiska arter ska försiktighet vidtas och användningen ska 
begränsas och dokumenteras.
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• Död ved ska värnas och lämnas kvar. Död ved som är äldre än ett år ska sparas så gott 
det går. Inom FSC sparas även död ved som är yngre än ett år om det kommer från 
naturvärdesträd, ligger i ett naturvårdsområde eller på impediment.

• Tre färska högstubbar eller ringbarkade träd per hektar ska lämnas kvar vid 
avverkning.

• Alla naturvärdesträd ska lämnas kvar enligt FSC. Enligt PEFC ska 10 naturvärdesträd 
per hektar lämnas kvar ifall man äger mindre än 5000 ha skogsmark.

• Funktionella kant- och skyddszoner skall inrättas.
Att mäta effekten av certifiering är något som kan vara svårt, med tanke på att certifiering i 
Sverige tillkom först 1997 (Gulbrandsen 2005). Det finns få studier som har försökt sig på 
detta men det finns material som kan ge en indikation på hur bra certifiering är. Här 
presenteras undersökningar som kan ge en indikation på skogscertifierings effektivitet och 
konsekvenser.

Frivilligt avsatta områden och biodiversitet
Eftersom många rödlistade storsvampar, mossor och lavar är associerade med död ved och 
gammal skog (Berg et al. 1994) passar de bra som indikatorer för skog som är värd att bevara. 
Perhans et al. (2009) har i en studie undersökt 74 avsatta områden mellan 0,01-0,5 hektar i 
den svenska boreala zonen. Där har man inventerat förekomsten av lavar och mossor ett 
respektive sex år efter avverkning (tabell 2). Man kom fram till att antalet individer av mossor 
gått från 455 till 308 st. och lavar från 1061 till 1047 st. Antalet individer av rödlistade mossor 
hade förändrats från 27 till 15 st. och lavar från 221 till 291 st. Att de rödlistade lavarna ökat 
beror på att en art fått  80 st. nya individer. Artmässigt sett hade alla fyra rödlistade mossorna 
minskat i antal (tabell 3). Av de rödlistade lavarna hade åtta arter minskat i antal, tre hade 
oförändrad populationsstorlek och fyra stycken hade ökat (tabell 3).

Tabell 2. Förekomst av mossor och lavar i avsatta områden ett respektive sex år efter avverkning (Perhans et al. 
2009).

Ett år efter avverkning Sex år efter avverkning
Antal mossor 455 308
Antal lavar 1061 1047
Antal rödlista mossor 27 15
Antal rödlistade lavar 221 291

Tabell 3. Ändring i populationsstorlek av rödlistade mossor och lavar i avsatta områden sex år efter avverkning 
(Perhans et al. 2009).
Rödlistade arter Minskad population Oförändrad population Ökad population
Mossa 4 0 0
Lav 8 3 4

Perhans et al. (2007) kunde i deras studie konstatera att naturreservat och 
biotopskyddsområden är signifikant rikare på rödlistade mossor, lavar och signalarter än de 
frivilliga avsättningarna. Områden med frivilliga avsättningar skiljde sig inte i jämförelse med 
traditionellt brukade skogar. (Perhans et al. 2007). Dock har avsatta områden en högre 
artrikedom än vad hyggen har (Rosenvald och Lõhmus 2008). 

I en litteraturöversikt gjord av Rosenvald och Lõhmus (2008) baserad på 214 
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nordamerikanska och europeiska artiklar om avsatta områden kom man fram till att avsatta 
områden har högre biodiversitet jämfört med kalavverkad mark. Biodiversiteten ökade ju mer 
träd som lämnats kvar och om de stod tillsammans i grupp, men en effekt kunde även ses på 
ensamma och utspridda träd. Effekten av de avsatta områdena berodde till stor del på vilket 
släkte organismen tillhörde. Svampar som bildar ektotrof mykorrhiza, epifytiska lavar och 
mindre marklevande djur så som salamandrar och skalbaggar reagerade positivt på avsatta 
områden. Men avsatta områden var otillräckliga för att bevara mossor och kärlväxter. Hannerz 
och Hånell (1997) visar också på en positiv effekt av att lämna kvar avsatta områden, men 
även de visar på att mossor är känsliga för avverkning.

Söderström (2009) har visat att om man lämnar kvar träd på hyggen ökar antalet fåglar som är 
beroende av skog. I sin studie rekommenderar han att man lämnar ungefär 60 träd eller 10% 
av skogen med en stamdiameter på över 15 cm. Ifall detta görs uppskattar han att habitaten för 
tättingar (Passeriformes spp.) kommer att dubbleras. Visserligen gynnas vissa arter av 
kalhyggen men det är arter som naturligt förekommer i öppnare miljöer, som till exempel på 
landsbygden (Söderström 2009). 

Elbakidze et al. (2011) har undersökt hur certifiering av skog enligt FSC-standard bidrar till 
bevarandet av biologisk mångfald i Bergslagen. Man kom fram till att arter specialiserade på 
gammal skog hotas av brist på habitat och dålig konnektivitet mellan habitaten. Bara arter som 
har ett arealkrav på högst ett hektar ansågs inte ha några brister i konnektiviteten. Många av 
de avsatta områdena var heller inte av någon gammal skog, något som kanske ändras i 
framtiden då avsatta områden fått åldrats. 

Lõhmus och Lõhmus (2010) visade i sin studie hur epifyter påverkas av avsatta områden. I sin 
studie undersökte de områden med frivilliga avsättningar i Estland. Undersökningar fem till 
sex år efter avverkning jämfördes med resultaten från samma områden 2-3 år efter avverkning 
baserat på resultat från andra forskargrupper. De kom bland annat fram till att 
återkoloniseringen på träden i de avsatta områdena oftast var av vanligt förekommande arter 
och sällan av de arter man hade fokus på.

Kvarlämnad död ved
Död ved har som tidigare nämnts en stor inverkan på den biologiska mångfalden (Ranius och 
Roberge 2011). Därför finns det i standarden hos certifieringsorganisationerna att död ved i 
olika nedbrytningsstadier skall lämnas kvar. Om man följer standarden som gäller för svenska 
FSC kommer mängden död ved att öka kraftigt i framtiden. Ranius och Kindvall (2003) visar 
med hjälp av simuleringar att beroende på hur hårt marken brukats kommer mängden död ved 
att öka konstant upp till 200-700% 200 år efter införandet av standarder enligt FSC i skogar 
dominerade av gran (Picea abies).

Enligt de svenska miljömålsrapporterna är statusen för död ved väldigt positiv. Trenden 
mellan år 1998-2010 har visat på en ökning mellan 65-85% av andelen död ved och förutspås 
att öka ännu mer. (Naturvårdsverket 2012b).

Konflikter, efterfrågan och ekonomi
Gulbrandsen (2005) ger i sin studie förslag på faktorer som kan ge en indikation på 
effektiviteten av certifiering. Genom att bedöma arealen av den totala skogsmarken som är 
certifierad kan man få ett mått på effektivitet. Idag är drygt 11 miljoner hektar skogsmark 
certifierat av FSC (FSC-Sverige 2012) och även 11 miljoner hektar är certifierad av PEFC 
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(PEFC-Sverige 2012). Den totala arean produktiv skogsmark beräknas i Sverige vara 22,5 
miljoner hektar (Skogsstyrelsen 2011). Dock är många företag certifierade av både FSC och 
PEFC, men man kan konstatera att minst 11 miljoner hektar och troligtvis ännu mer är 
certifierat. Att mäta efterfrågan på produkterna kan ge en uppfattning om intresset av 
certifierad skog. Enligt Förenta Nationerna (2011) är certifiering populärt på marknaden och 
det finns en efterfrågan. Även Gulbrandsen (2005) konstaterar att efterfrågan på certifierad 
skog ökar. Gulbrandsen menar även att en del av orsaken till att efterfrågan är så stor på 
certifierat virke är att miljöorganisationer sätter press på stora företag att investera i certifierad 
skog. Intensitet på konflikter och debatter är också något som kan undersökas för att utvärdera 
effektiviteten av certifiering (Gulbrandsen 2005). Trots några hårda konflikter så har detta 
minskat överlag sedan 1970-talet (Hellström 2001). 

Diskussion
Dagens skog står inför en hel rad med hot, några lite mer långsiktiga och andra kortsiktiga. 
Som en av alla naturvårdsåtgärder har certifiering av skog etablerats. Det finns relativt lite 
undersökningar om denna naturvårdsåtgärd för att bevara skog, trots att 60% av det formella 
skyddet vi har av produktiv skogsmark är frivilligt avsatta områden (Skogsstyrelsen 2011). Av 
studierna som presenteras framgår det att avsatta områden ger en positiv inverkan på den 
biologiska mångfalden, dock är frivilliga avsättningar inte tillräckligt för alla arter. 
Kvarlämnande av död ved kommer långsiktigt att öka markant. Det finns också tendenser som 
visar på att konflikter inom skogsförvaltning har minskat, en ökad efterfrågan av certifierad 
skog finns på marknaden och att den totala arean certifierad skog troligtvis är ganska stor.

Frivilligt avsatta områden är, som tidigare nämnts, en stor del av det skydd vi har för våra 
svenska skogar. Därför är det viktigt att skyddet för sådana områden fungerar bra. Med tanke 
på resultaten från Perhans et al. (2009, 2007), Elbakidze et al. (2011), Berglund och Jonsson 
(2005) och Lõhmus och Lõhmus (2010) så finns det brister i områden för frivilliga 
avsättningar. Studierna gjorda av Elbakidze et al. (2011) och Söderström (2009) visar på att 
större avsatta områden skulle ge en högre biodiversitet och Rosenvald och Lõhmus (2008) 
visar att träd i sammansatta klungor ger högre biodiversitet än träd som står ensamma. Med 
den avsättningsskyldighet på minst 0,5 hektar (Skogsstyrelsen 2011) som gäller idag kan detta 
mycket väl vara för lite. Trots att certifiering är gjort för att hänsyn ska tas till hotade arter och 
områden med höga naturvärden (FSC 2012b, PEFC 2012b) kan detta vara otillräckligt om 
området är för litet. Ett alternativ kan då vara att istället förena flera mindre avsatta områden 
till ett stort område. På så vis får vi en miljö med stor buffertzon och förhoppningsvis 
minskade kanteffekter. Men detta ger ett mer fragmenterat landskap, vilket redan är ett 
problem i Sverige (Elbakidze et al. 2011). Därför måste det även finnas produktionsskog med 
en alternativ avverkning som ser till att arter inte är helt begränsade till de avsatta områdena 
(Bennet 2001), utan kan sprida sig mellan områdena. Detta kräver att ett spatialt effektiv 
nätverk etableras (Angelstam et al. 2011) med större avsatta områden och korridorer mellan 
dem.

När ett avsatt område lämnas kvar är det viktigt att det efterliknar den ursprungliga miljön så 
bra som möjligt, i syfte att behålla en hög biodiversitet (Rosenvald och Lõhmus 2008). I 
standarderna för FSC och PEFC i Sverige står det att miljön i avsatta områden ska efterlikna 
den ursprungliga miljön så gott det går (FSC 2012b, PEFC 2012b). 

Skogsbränning finns med i standarden för båda certifieringsorganisationerna (FSC 2012b, 
PEFC 2012b). Det är viktig för att skapa habitat åt pyrofila organismer (Granström 2001). 
Skogsbränningen måste ske med rätt intensitet eftersom det tidiga successionstadiet kommer 
att skilja sig, beroende på hur djupt ner elden har brunnit (Schimmel och Granström 1996). 
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Brandfrekvensen är också viktig att ta hänsyn till då det är någonting som tidigare styrt 
kompositionen och strukturen av boreala skogar (Zackrisson 1997). Därför måste bränningar 
ske med rätt sorts intensitet och frekvens för att de ska bli så effektiva som möjligt. 

Det är viktigt, när man lämnar kvar död ved, att den har rätt sorts kvalitet (Heilmann-Clausen 
och Christensen 2003). Skogsstandarden för PEFC och FSC (FSC 2012b, PEFC 2012b) visar 
att död ved med speciella egenskaper måste lämnas kvar. Den ska vara i form av till exempel 
högstubbar och grövre stockar. Dock behöver kunskapen om den döda vedens kvalitet och 
olika organismers krav utökas för att effektivisera naturvården (Naturvårdsverket 2012b). Det 
är därför viktigt att certifieringsorganisationerna håller sig uppdaterade om den senaste 
forskningen och snabbt applicerar det på certifierad skogsmark. Alla vedberoende arter är 
dock inte gynnade av att bara rätt sorts död ved förekommer. För dem krävs även ett 
mikroklimat som kan gynna arten (Hanski 2001). 

Att vi idag i det svenska skogsbruket använder arter som inte har sitt ursprung i Sverige är 
oroande. Påverkan från contortatallen kan bli negativ (Knight et al. 2001, Legard 2000, Sykes 
2010). Den höga andel heterozygositet som förekommer hos contortatallen (Knight et al. 
2001) kan medföra en  hög potential att evolvera och anpassa sig efter nya miljöer. Standarden 
hos skogscertifieringsorganisationerna (FSC 2012b, PEFC 2012b) påvisar att försiktighet ska 
vidtas när man planterar contortatallen men frågan är om det är tillräckligt för att hindra en 
okontrollerad spridning. I Nya Zeeland har contortatallen fått en oönskad spridning och 
grunden till det tros enligt Legard (2000) vara på grund av en okunskap från myndigheterna. 
Det är viktigt att vi i Sverige inte begår samma misstag och tar till oss av all information. Det 
krävs utvärderingar och miljökonsekvensbeskrivningar för vad som kan ske i framtiden. Den 
ekonomiska vinst vi gör av contortatall kan bli reducerad ifall contortatallen sprider sig till 
områden med höga naturvärden och konkurrerar ut den inhemska tallen, vilket Sykes (2001) 
menar på att den kan göra. Därför är det viktigt att vi tar all forskning seriöst och snabbt 
applicerar den i skogsbruksstandarder.

Med den ägarstrukturen vi har i dagens Sverige med en stor del småbrukare (PEFC-Sverige 
2012), måste det förekomma dialoger mellan skogsbrukare och biologer för att i ett större 
perspektiv effektivt kunna bevara arter med så lite ekonomisk förlust som möjligt. Enligt en 
undersökning av Angelstam et al. (2011) finns det inom skogsbrukare en positiv attityd till 
bevarandet av biologisk mångfald. Men den allmänna kunskapen är för dålig och flera miljö- 
och skogsplanerare behövs för att informera om hur ett biologiskt hållbart skogsbruk bedrivs. 
Inte heller någon av de 25 miljö- och skogsplanerarna i undersökningen ansåg sig ha något 
ansvar på regional- eller landskapsnivå (Angelstam et al. 2011), vilket kan vara ganska 
oroande men också tyda på att mycket potential till utveckling finns.

Skogsvårdslagen har idag låga ambitionsnivåer när det gäller naturvårdshänsyn (Michanek 
och Zetterberg 2007). Den har heller inte hänsynskrav som är direkt straffsanktionerade. Det 
kan endast bli fråga om straffansvar ifall skogsstyrelsen i tid får veta att en åtgärd strider mot 
hänsynskraven och kan förelägga ett förbud som sedan överträds (Michanek och Zetterberg 
2007). Den bristfälliga skogsvårdslagen är ett av de momenten vi måste utveckla för att i 
framtiden säkra den biologiska mångfalden. Ändring i lagen krävs så att större hänsyn tas till 
områden med höga naturvärden och att överträdelser blir direkt straffbara. Det finns mycket 
forskning om hur ett miljömässigt hållbart skogsbruk ska fungera men svårigheter finns i att 
inkorporera detta i lagar (Bennet 2001).

Enligt de undersökningar som presenterats så kan det fastställas att certifiering av skog har en 
positiv verkan på den biologiska mångfalden. Det är ett bra verktyg för att bevara biologisk 
mångfald, men frågan är också hur bra standarder efterföljs i praktiken. Dahl (2001) har på 
uppdrag av WWF och Naturskyddsföreningen beskrivit ett antal fallstudier i skogar 
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certifierade av FSC. Där har standarder inte efterföljts på grund av misstag, bland annat har 
rovfågelbon och naturvärdesträd förstörts. Naturskyddsföreningen har också riktat kritik mot 
hur stora skogsbolag överskridit FSC-standarder (Sahlin 2011). Många gånger när standarder 
inte efterföljts verkar det, enligt rapporten från Dahl (2001), bero på slarv och okunskap från 
skogsbolagen. Att skogsbolag inte klarar av att prickfritt följa standarder är något som måste 
ändras. De små skyddade arealer vi har idag måste förbli skyddade  från skogsbruk. Små 
misstag kan leda till stora förluster. Skogsägare måste dokumentera naturvärden bättre och 
minska slarvet vid avverkningarna.

Slutsats
Certifiering av skog bevarar arter bland annat genom att lämna kvar avsatta områden och död 
ved (Perhans et al. 2007, Rosenvald och Lõhmus 2008). Men det finns fortfarande arter som 
riskerar att dö ut (Berg et al. 1994, Perhans et al. 2009, Rosenvald och Lõhmus 2008). 
Naturvårdsarbetet måste effektiviseras samtidigt som hänsyn också måste tas till 
skogsbrukare. Det är viktigt att båda sidorna i konflikten blir tillfredsställda. Man får inte 
glömma bort att införandet av naturvårdande åtgärder kommer leda till minskad inkomst från 
skogen och en lägre sysselsättningsgrad. Alltför mycket uppoffringar av skogsbrukare kan 
också leda till en negativ inställning mot biologisk mångfald. Det svåra i denna fråga är därför 
att införa naturvårdande åtgärder samtidigt som inte inskränkningen blir för stor mot 
skogsbrukare. 

För att sammanfatta denna uppsats presenteras ett antal punkter om åtgärder som kan gynna 
den biologiska mångfalden och ge ett mer miljövänligt skogsbruk.
• Det ska förekomma dialoger mellan markägare och naturvårdsansvariga. Det ska 

finnas folk som har ett större ansvar på nationell och regional nivå och kunna planera 
strategiskt och effektivt hur områdesskydd ska fördelas över Sverige. Utveckla 
spatiala nätverk av skyddade områden med korridorer mellan dem som ger arter 
möjlighet att sprida sig.

• Större enskilda avsatta områden som minimerar kanteffekter och ändringar i 
mikroklimat. Varje område ska vara individuellt format så att det efterliknar den 
tidigare biotopen och arter som är naturligt förekommande inom området ska ha en 
fortsatt livskraftig population.

• Öka den allmänna kunskapen genom att lära ut hur man brukar skog på ett biologiskt 
hållbart sätt.

• Skogsbränningar ska ske under kontrollerande former med varierande intensitet och 
frekvens för att skapa habitat åt alla pyrofila organsimer.

• Den senaste forskningen ska göras lättillgänglig för att snabbt kunna appliceras i 
praktiken.

• Öka medvetenheten om de potentiella hot som contortatallen innebär. Använda detta 
trädslag med stor försiktighet och respekt.

• En hårdare skogsvårdslag som gör att vi tar mer hänsyn till naturvärden och gör det 
enklare att få markägare straffansvariga när tillräcklig hänsyn inte tas till naturvården. 
Dock måste man se till att informera alla skogsägare om den nya lagen för att undvika 
missförstånd.

• Satsa mer på inrättandet av formellt skyddade områden, speciellt på områden som inte 
räknas som fjällnära skog då detta är en brist.

• Brytande mot regler inom certifieringen ska få hårdare påföljder som gör det enklare 
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att förlora licensen.

Det är svårt att förutse hur våra ekosystem reagerar på förluster av arter, men förluster av arter 
kan helt förändra ekosystemets struktur (Petchey 2000). För att inte riskera för mycket inför 
framtiden är det viktigt att vi riktar mer resurser åt att bevara skogar. Men som mycket annat i 
dagens samhälle är detta en fråga om pengar. Hur mycket pengar är vi redo att satsa på vår 
biologisk mångfald? Förhoppningsvis kan vi i framtiden lägga in mer resurser på att bevara 
den biologiska mångfalden i skogen och låta kommande generationer uppleva det som vi 
upplever idag.

Tack
Jag skulle vilja tacka min handledare Anna Brunberg för den vägledning jag fått i mitt 
skrivande. Jag skulle också vilja tacka Per Lundberg, Maria Johnsson, Linn Holmstedt och 
Oscar Edwards för deras konstruktiva kritik. 
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