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Abstract 

Död ved är en viktig del i ekosystem och har många olika funktioner. Många arter är 

beroende av att ha tillgång till död ved, exempelvis som födokälla, bo-/växtplats eller 

skydd. I kalhyggen, där den naturliga produktionen av död ved inte längre finns kvar, 

är det därför viktigt att det lämnas kvar en viss mängd, så att området bibehåller sina 

biologiska förutsättningar. I undersökningen jämfördes kalhyggen med 

produktionsskog för att se om det fanns någon skillnad i mängd död ved. Detta 

gjordes genom att inventera 5 lokaler av 70–100 årig gran- och tallskog där varje 

lokal innehöll ett kalhygge som sammanhängde med ett område produktionsskog. 

Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad i volym död ved mellan kalhyggen 

och produktionsskog. I inventeringen kunde man dock se att mycket av den döda 

veden som uppmättes i kalhyggena hade en diameter runt 10 cm medan 

skogsområdena hade mer varierande omkretsar. En högre volym av död ved 

uppmättes i granskog än i tallskog. Således kan man dra slutsatsen att 

slutavverkning av en produktionsskog inte verkar ha någon större påverkan på hur 

stor volym död ved som finns tillgängligt. De uppmätta värdena ligger dock långt 

under vad som finns i naturskogar, vilket indikerar att man behöver göra insatser för 

att öka mängden död ved i många av våra skogar.  

Woody debris is an important part in many ecosystems and has several different 

functions. Many species depend on the existence of woody debris, where it is used 

for example as a food source, nesting site, growing site or as a refuge. In clearcut 

areas, where the natural production of woody debris no longer exists, it is therefore 

important that a certain amount of woody debris is left behind to make sure that the 

area continues to have good biological function? In this investigation, I compared 

clearcut areas with production forest to see if there was a difference in the volume of 

woody debris. Five sites with 70–100-year-old spruce- and pine forests were 

inventoried. Every site consisted of one clearcut area that was adjacent to an area 

with production forest. No difference in volume of woody debris was found between 

the areas. The inventory showed that many of the measured trunk diameters that 

were found in the clearcut areas were around 10 centimeters, whereas in the areas 

with production forest the diameter varied more. Larger volumes of woody debris 

were found in spruce forests then in pine forests. Thus,the conclusion is that 

clearcutting an area with production forest does not seem to have a big impact on the 

volume of woody debris. Nevertheless, the measured amounts of woody debris are 

far less then what are found in natural forests, which indicates management needs to 

see what improvements can be done to increase the amount of woody debris in 

many of our forests.     

 

 

 



Inledning 

Skogsbruk är en viktig del i det moderna samhället och i många länder, som 

exempelvis Sverige, har det stor betydelse för ekonomin. Avverkningen har historiskt 

sett utvecklats från att endast vara för egennytta till storbolag som producerar 

miljontals kubikmeter timmer varje år. Tillsammans med andra faktorer, som 

exempelvis att skapa plats för jordbruk, gör det att skogarnas tillväxttakt inte längre 

hänger med i takten de avverkas. Detta har lett till att cirka 50–120 000 km2 skog 

försvinner från jorden varje år (WWF, 2017). Något som också fått stora effekter på 

klimatet. Man har exempelvis sett att avskogningen har lett till en ökning av CO2 

koncentrationen i atmosfären (Costa & Foley, 2000) och även att det har en stark 

påverkan på marktemperaturen (Bala et al., 2007).   

I Sverige kan skriftliga bestämmelser om skogsbruk spåras tillbaka till 1200-talet då 

munkar gavs rättigheter att nyttja vissa skogsområden. I slutet av 1200-talet började 

det även komma restriktioner i hur skogen fick avverkas. Dessa gällde främst lövträd 

såsom bok och ek eftersom de var ekonomiskt viktiga under den tiden då de 

exempelvis användes till båtbygge. (Skogsstyrelsen, 2005). Den kanske mest kända 

lagen upprättades av Gustav Vasa och innebar att alla ekar tillföll kungen och var 

förbjudet för andra att avverka eller nyttjas (Gustavsson, 1994). Skogen har fortsatt 

vara viktig för Sveriges ekonomi. Skogsnäringen står bland annat för 20% av vad 

som exporteras (Nationalencyklopedin, 2017). Skillnaden är att i dagens skogsbruk 

är det mer än bara ekonomiska aspekter som styr restriktioner och lagar. Nu finns det 

även med ett naturvårdstänk som ska bidra till att avverkade områden bibehåller sin 

mångfald och ha möjlighet till att återhämta sig (Skogsstyrelsen, 2017).    

Kalhyggen är ett exempel på områden som påverkats starkt av skogsbruk. Genom 

att i princip alla träd avlägsnas i dessa områden blir också biotopförändringen mycket 

kraftig. Frågor som återväxt och habitat blir även mycket beroende av vilka åtgärder 

som vidtas eftersom naturliga processer som föryngring inte blir lika effektiva om de 

kalhuggna områdena är för stora (Skogsstyrelsen, Karlsson, Sikström, Örlander, 

Hannerz & Hånell, 2009). Till exempel har man i undersökningar på plantor från tall 

(Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) sett att områden med moderat mängd 

överskuggande växtkronor har en bättre överlevnadsgrad av plantorna än där dessa 

lövtäcken saknas (Nilsson, Örlander, & Karlsson, 2006; Wagner, Fischer, & Huth, 

2011). En faktor som diskuteras flitigt inom skogsbranschen är hur mycket död ved 

som finns/bör finnas. Död ved är en viktig del i skogens ekosystem och många arter 

som exempelvis olika insekt- och svampgrupper är beroende av att en sådan 

livsmiljö finns tillgänglig (Naturvårdsverket, 2016). Undersökningar har bland annat 

visat att mängden död ved hänger ihop med artrikedom, vilket gör att det ofta 

fungerar bra att använda som indikator för biodiversitet (Lassauce, Paillet, Jactel & 

Bouget, 2011). Anledningen är att död ved fyller många funktioner i ekosystemen, 

som exempelvis födokälla, skydd och bo/växtplats (Naturvårdsverket, 2016). 

Exempelvis har undersökningar gjorda på terrestra gastropoder visat att 

födointagsaktiviteten ökar i närheten av död ved, speciellt i skuggiga områden 



(Kirchenbauer et al., 2017). När ett område avverkas till ett kalhygge är det därför 

viktigt att det lämnas kvar viss mängd död ved för att området ska fortsätta hålla 

goda biologiska förutsättningar (Skogsstyrelsen, 2015). 

I den här studien fås en inblick i hur väl miljöhänsynen fungerar i det svenska 

skogsbruket och kommer behandla området död ved. Detta genom att jämföra 

kalhuggna områden med produktionsskog av liknande ålder för att se om det finns 

signifikanta skillnader i den mängden död ved som är tillgänglig. På så sätt kommer 

jag också att bedöma om områdena har samma biologiska förutsättningar gällande 

den döda veden. Arbetet utgick från hypotesen att mindre volym död ved skulle 

upphittas i kalhyggen än i skogsområden. Detta på grund av skogarnas komplexitet 

och mänskliga faktorer i avverkningsskedet. 

 

Material och metod 

Undersökningen utfördes på fem lokaler i Torsbyområdet under våren 2017 (figur 1). 

Lokal 1, 2 och 3 inventerades 2017-04-13 och lokal 4 och 5 inventerades 2017-04-

25. Varje lokal bestod av ett kalhygge med angränsade skog av samma karaktär. 

Skogens ålder bestämdes med hjälp av kontraktshandlingar och låg mellan 70–100 

år. Lokalerna låg 120 m ö.h. 

Lokal 1: tallskog, kalhygge 2,1 ha, skogsområde 2,7 ha. 

Lokal 2: tallskog, kalhygge 2,1 ha, skogsområde 4,2 ha. 

Lokal 3: granskog, kalhygge 6,1 ha, skogsområde 9,2 ha. 

Lokal 4: granskog, kalhygge 2,5 ha, skogsområde 7,3 ha. 

Lokal 5: granskog, kalhygge 5,0 ha, skogsområde 9,6 ha. 



 
Figur 1: Platsen för lokalerna där inventeringen utfördes. Grundkartan hämtades från hitta.se 2017-04-
24. 

I varje område slumpades 3 rutor med måtten 20x20 meter ut. Totalt gav det 6 rutor i 

varje lokal (3 i kalhygget och 3 i 

angränsande skogsområdet). Rutorna 

mättes upp med måttband och ett 

snitselband användes som avgränsning. I 

rutorna gjordes en inventering på volymen 

död ved. Detta genom att systematiskt gå 

5 gånger tvärsigenom rutan (figur 2). För 

att hela rutan skulle täckas räknades vid 

varje genomgång den ved som låg inom 2 

meters avstånd på båda sidor. Om veden 

sträckte sig över flera genomgångar 

räknades den in vid den första                     Figur 2: Systemet som rutorna inventerades efter. 

genomgången den observerades.                                         

                             

Som bedömningsgrund av vad som skulle klassas som död ved användes 

naturvårdsverkets manual för uppföljning av skog i skyddade områden (2012). 

Räknade gjordes: 

• Stående- och liggande träd med rot som har en diameter på 10 cm (mätt i 

brösthöjd)  



• Liggande träd som saknar rot men som har en diameter på 10 cm (130 cm från den 

grövsta änden) 

(Naturvårdsverket, 2012) 

Volymuppskattningen gjordes genom att mäta längd och mittdiameter på stocken.  

Sedan användes formeln för en cylinder för att beräkna volymen. Detta gjordes på 

stockar som var jämntjocka eller som hade en ungefärlig regelbunden avsmalning. 

Oregelbundna stockar delades upp i mindre bitar där varje dels volym beräknades 

och lades ihop. Efter inventeringen tog ett medelvärde ut på volymen som uppmätts i 

varje område. För vidare beräkningar och analys användes Microsoft Excel 2016. Ett 

parat t-test gjordes mellan kalhyggen och skogsområden för att se om det var någon 

skillnad i hur stor volym död ved som fanns. Anledningen till att välja ett parat t-test 

som analysmetod var att områdena valdes ut parvis, så att kalhyggen och 

skogsområden dels skulle ha så lik närmiljö som möjligt och dels för ta hänsyn till att 

vissa skogar bestod av tallskog (N = 2) och andra granskog (N = 3). T- test användes 

även för att jämföra tallskog med granskog i volym död ved. Ett chi-2-test användes 

för att jämföra diameter på stammar i kalhyggen mot stammar i skogsområden. 

 

Resultat 

 

                
Figur 3: Volymer död ved som inventerades i lokalerna 

Den genomsnittliga volymen död ved i kalhyggen var 3,4 m3/ha med variationsvidden 

4,3 m3/ha. För skogsområdena var medelvärdet 4,0 m3/ha med variationsvidden 2,9 

m3/ha. Jag fann ingen signifikant skillnad mellan kalhyggen och skogsområden (t-

test: t4= 1,08, P= 0,34). 
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Om man räknar ut medelvärdet för skogstyp fann jag att i tallskog var medelvolymen i 

kalhyggen 2,0 m3/ha och i skogsområdena 2,8 m3/ha. I granskog var medelvolymen i 

kalhyggen 4,3 m3/ha och i skogsområdena 4,8 m3/ha. T-test visade en signifikant 

skillnad i volym död ved mellan tallskog och granskog i skogsområden (t-test: t2= 

4,69, P= 0,04) men inte kalhyggen (t-test: t2= 2,12, P= 0,17).  

Tabell 1: Uppmätta värden på stamdiameter i brösthöjd (1,3 m) 

 

Ett Chi-2-test gjordes på två storlekskategorier. Den ena kategorin var stammar med 

en diameter på 8–12 cm och den andra utgjordes av de övriga diameterstorlekarna. 

Jag fann en signifikant skillnad i stamdiameter mellan skogsområde och kalhygge 

(Chi-2-test: P= 0,025).   

 

Diskussion 

Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad i död ved mellan 

kalhyggen och skogsområden. Detta stödjer inte den ställda hypotesen att mindre 

volym död ved skulle finnas i kalhyggen. En orsak till att det inte uppmättes någon 

skillnad kan vara att lokalerna som undersöktes var produktionsskog. Dessa bestånd 

sköts om av skogsägare som vill ha en så bra avkastning som möjligt. Genom att 

minska på mängden död ved sänker man även risken att få in till exempel insekter 

och svampar som kan skada virket. Detta eftersom död ved är lättare för vissa 

skadeorganismer att angripa än friska träd. Den döda veden kan då dra till sig arter 

som är oönskade av skogsägaren. Flera undersökningar har visat att det finns 

samband mellan diversitet och mängden död ved (Lassauce et al., 2011; Sverdrup-

Thygesona, Lindenmayer, 2003). Man har också sett att vissa skalbaggsarter endast 

förekommer när det finns en viss volym död ved tillgänglig (Naturvårdsverket, 2005). 

I samma rapport undersöktes det även hur volymen död ved påverkade antalet 

vedlevande arter av skalbaggar. Även här såg man ett positivt samband mellan 

artförekomst och volym död ved. Enligt rapporten skedde den största ökningen av 

arter i volymerna 3 m3/ha till 13 m3/ha, vilket är inom det spann som de flesta 

 Kalhygge Skogsområde 

Medeldiameter (cm) 12,9 13,1 

Varians 24,6 27,0 

Totalt antal stammar 46 43 

Antal stammar 

(diameter 8–12 cm) 

27 15 

Antal stammar (övriga 

diametrar) 

19 28 



uppmätta volymer i denna undersökning låg. Sådana effekter kan vara anledning till 

att vilja ha mindre mängd död ved i sin skog. I slutändan påverkas alltså det värde 

man kommer få ut av ett område vid avverkningen. Det uppstår en konflikt mellan 

ekonomiska och biologiska intressen. Skogsägare som inte vill ha in organismer som 

skadar virket mot viktiga habitat för många rödlistade arter. Dock får man ta hänsyn 

till att undersökningen är gjord på en begränsad datamängd. För att få ett mer 

tillförlitligt resultat behöver flera lokaler inventeras.  

Volymerna som mättes upp ligger något under snittet för produktiv skogsmark i 

Svealand, som är 5,3 m3/ha (Naturvårdsverket, 2005). Siffrorna ligger dock långt 

under de volymer som finns i naturskogarna (Naturvårdsverket, 2005). En inventering 

som gjordes i naturskogar av gran och tall i Sverige, Finland och Ryssland fann man 

att mängden död ved låg mellan 19–145 m3/ha (Siitonen, 2001). Enligt 

Naturvårdsverket (2005) beräknas volymen för produktionsskogar vara mindre än 

10% än vad som finns i naturskogarna. Där står den döda veden ofta för 20–30% av 

den totala volymen (Siitonen, 2001). Med tanke på den mindre mängd som faktiskt 

finns i produktionsskogar skulle det kunna vara en orsak till att testet inte visade på 

någon skillnad. En annan orsak skulle kunna vara att det finns tydliga lagar och 

föreskrifter om hur död ved ska hanteras vid avverkning. Dessa lagar är till för skydda 

natur, vilket borde bidra till en mer jämlik miljö i de båda områdena. 

 Inventeringen visade även att tallskogar hade mindre volym död ved än granskogar. 

Något som även kunde styrkas med ett t-test där skogsområdena jämfördes. En 

faktor till detta skulle kunna vara att tallen ofta växer på marker med låg bonitet 

(Skogsstyrelsen, 2014). Genom att det är en generellt mindre bördighet på dessa 

platser blir även tillväxthastigheten lägre (Skogsforsk, 2008). Eftersom lokalerna i 

undersökningen var av liknande ålder kan man då anta mer volym återfinns i 

granskogarna då de tillväxt snabbare, vilket sedan korrelerar med hur mycket död 

ved som finns. Detta stämmer överens med andra inventeringar som gjorts på död 

ved. I en inventering som gjordes i skogar runt om i Sverige fann man att de högsta 

medelvolymerna i granskogar i norra Sverige (Fridman & Walheim, 2000).  

En annan iakttagelse som gjordes under inventeringen var att mycket av den döda 

veden som uppmättes i kalhyggena hade en omkrets på cirka 10 cm, vilket även 

speglade sig i diametervarianserna, som även den var lägre i kalhyggena. Något som 

även kunde styrkas med hjälp av ett Chi-2-test. Detta skulle kunna bero på att det är 

just vid den längden som träden räknas till död ved (Naturvårdsverket, 2012). När ett 

område avverkas vill så klart både skogsägare och avverkare ta ut så mycket timmer 

som tillåts. Genom att då lämna stockar som uppfyller minimikravet kan man få ut 

mer pengar. Men detta kan medföra ekologiska problem. Flera undersökningar har 

visat att många arter föredrar större dimensioner på döda träd (Kruys & Jonsson, 

1999; Siitonen & Saaristo, 2000; Ranius & Jansson, 2000; Dahlberg & Stokland, 

2004; Heilmann-Clausen & Christensen, 2004). Dock såg man även i 

undersökningen av Heilmann-Clausen & Christensen (2004) att mindre stammar i 

vissa fall kunde inneha fler arter/volym än större stammar. Det skulle då föredras att 



ett mer varierat utbud av död ved för att både ge arter som trivs på större och mindre 

stammar möjligheten att finnas i området. Att det skulle vara fördelaktigt för 

biodiversiteten att ha varierande storlek på död ved är något som man har sett i 

studier på insekter (Jonsell, Nordlander & Ehnström, 2001). Ser man till variationen i 

denna undersökning så var den lägre i kalhyggena, vilket då skulle kunna ha en 

påverkan på diversiteten.  

Denna undersökningen har belyst några av de konsekvenser som skogsindustrin har 

på naturen. Död ved har blivit en bristvara både i volym och variation i våra skogar, 

trots dess viktiga inverkan på den biologiska mångfalden. Därför borde insatser göras 

för att förändra produktionsskogar så att de får en miljö som mer liknar den som finns 

i naturskogarna. För det är död ved som gör våra skogar levande. 
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