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1. Sammanfattning 
Södra gör varje år så kallade Gröna bokslut. Interna revisorer kontrollerar hur drygt 150 

slutavverkningar respektive gallringar i produktionsbestånd (målklass PG) lever upp till 

certifieringssystemen PEFC:s™ och FSC:s® krav på generell hänsyn, samt hur man följer egna 

policyer och rutiner för miljöhänsyn. Därutöver revideras 35 bestånd med målklass Naturvård 

Skötsel (NS) där skötselåtgärder genomförts. Syftet är att få ett underlag till fortlöpande 

förbättringar av hänsynsarbetet vid åtgärder i PG-bestånd samt vid skötseln av NS-bestånd. 

Varje år genomförs även externa revisioner av certifieringsorganet DNV-GL. 

 

I denna rapport har resultatet från 2017 års Gröna bokslut sammanställts. Jämförelser har även 

gjorts med resultat från tidigare års revisioner. 

 

Vid Grönt bokslut för slutavverkning 2017 fick 95 % av trakterna betyg godkänt (diagram 1), 

vilket är samma som för 2016 och högst nivå hittills. Vid gallring fick 98 % av trakterna betyg 

godkänt, vilket också är högst nivå hittills (diagram 2). En tydlig förbättring har skett de senaste 

åren både vad gäller antalet godkända trakter och kvalitén på de trakter som godkänts. För 

reviderade NS-åtgärder är 78 % godkända vad gäller de skötselåtgärder som genomförts. 

 

Diagram 1. Andel godkända trakter och betyg för de trakter som bedömts vid grönt bokslut för 

slutavverkning 2010 till 2017. 

 

Ett exempel på hänsyn där förbättringar skett är Kant- och skyddszoner, både för slutavverkning 

och gallring. Möjliga orsaker till utvecklingen kan vara de satsningar och utbildningar som 

genomförts, exempelvis Målbilder för god miljöhänsyn. Säkert har också de Gröna boksluten i 

sig själva betydelse, genom den återkoppling och feedback som revisorerna ger till berörda. 

Fortfarande finns det områden att göra bättre för både slutavverkning, gallring och NS-åtgärder. 

Vad gäller Hänsynskrävande biotoper har det skett en positiv trend under senare år, men här 

finns förbättringspotentialer. 
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Diagram 2. Andel godkända trakter och betyg för de trakter som bedömts vid grönt bokslut 

för gallring 2011 till 2017.  

 

Angående påverkan på Mark- och Vatten är resultaten från 2017 mycket positiva. 98 % av 

slutavverkningstrakterna (diagram 3) och 95 % av gallringstrakterna godkändes avseende mark- 

och vattenpåverkan. För slutavverkning är detta bäst resultat hittills och för gallring ligger Södra 

på samma nivå som 2016 (96 %). Då hösten har varit blöt och därför medfört svårare 

drivningsförhållanden än under 2016, som var ett ovanligt torrt år, är resultatet för 2017 extra 

glädjande. 

 

 
Diagram 3. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2017 

som fått godkänt för huvudfunktionen mark- och vattenpåverkan. 
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2. Slutavverkning 
 
För boksluten i PG-bestånd visas resultatet för de huvud- och delfunktioner som bedömts. Varje 

delfunktion kan förekomma flera gånger på en trakt. Det kan till exempel finnas flera 

hänsynsbiotoper, kantzoner, trädgrupper eller platser med markskador. För varje delfunktion 

sätts ett delbetyg (4-Mycket bra, 3-Bra, 2-Brist, 1-Dåligt). De samlade delbetygen inom 

respektive funktion ligger till grund för betyget för huvudfunktionen, som kan vara godkänd 

eller underkänd. För trakten som helhet görs därefter en samlad bedömning av 

huvudfunktionerna och trakten ges ett betyg (4-Mycket bra till 1-Båligt). Betyg 4 och 3 ger en 

godkänd trakt medan betyg 2 och 1 ger en underkänd trakt. 

  

2.1. Underlag och övergripande resultat för slutavverkning 
Under 2017 har totalt 527 ha reviderats fördelat på 154 trakter med en snittareal på 3,4 ha (tabell 

1).  

 

Tabell 1.  Trakterna som reviderats i Gröna Bokslut för Slutavverkning 2010–2017. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Totalareal 
(ha) 

672 649 470 449 691 529 507 527 

 Medelareal 
(ha) 

4,1 4,3 3,3 3 3,5 3,2 3,4 3,4 

 Antal 
revisioner 166 151 141 152 200 166 151 154 

  

95 % av trakterna fick betyg godkänt, vilket är samma som 2016 och högst nivå hittills (diagram 

4). En förbättring har skett de senaste åren, från 2010 (72 %) till 2017. Södra Skog har som 

strategsikt miljömål 2016–2020 att minst 95 % av objekten ska vara godkända, vilket alltså även 

i år infriades. En förändring har också skett i fördelningen mellan betyg 3 och 4 inom gruppen 

godkänt; Betyg 4 har ökat från 2010 (30 %) till 2015 (73 %). 2017 har andelen betyg 4 minskat 

något till 69 %. 

  

8 av trakterna 2017 fick betyg underkänt (Betyg 2-Brist), ingen trakt har fått betyg 1. För 

slutavverkning fanns brister vad gäller underväxt förröjning, impediment och hänsynskrävande 

biotoper (diagram 5). Det fanns också brister vad gäller naturvärdes- och utvecklingsträd, antal 

kvarlämnade träd och nya högstubbar.  
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Diagram 4. Andel godkända trakter och betyg för de trakter som bedömts vid grönt bokslut 

för slutavverkning 2010 till 2017.  

 

 

Diagram 5. Andel godkänt för de olika huvudfunktionerna vid grönt bokslut för 

slutavverkning 2017. Vid basen av varje stapel redovisas hur stor andel av trakterna som 

huvudfunktionen har bedömts på, vilket bör vägas in när man värderar resultatet. 
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2.2. Resultat huvud- och delfunktioner slutavverkning 
I detta avsnitt redovisas resultatet för de huvud- och delfunktioner som bedömts efter 

slutavverkning.  

 

I diagram 6 syns medelvärden för hur stor andel av trakterna under perioden 2010 till 2017 som 

innehåller de olika huvudfunktionerna. Kulturmiljöer förekommer exempelvis på drygt 40 % av 

trakterna vid slutavverkning. Diagrammet visar hur stort underlaget är för de analyser som gjorts 

av resultatet, vilket man ska ha i åtanke vid de slutsatser som tas i denna rapport för de olika 

funktionerna. 

 

Diagram 6. Redogörelse för hur stor andel av trakterna som de olika huvudfunktionerna 

förekommer på vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2017.  

 

2.2.1. Slutavverkning - Underväxt vid förröjning 
På 140 av trakterna (91 %) bedömdes förröjning av underväxt (diagram 5). 92 % av trakterna 

hade godkänt huvudbetyg förröjning (diagram 7), vilket är en föbättring jämfört med 2016 (91 

%) men sämre än 2015 (94 %). 92 % av delfunktion förröjning fick godkänt (diagram 8), vilket 

också är en förbättring jämfört med 2016 (86 %) men sämre än 2015 (93 %). Trenden inom 

gruppen godkänt i delfunktionen fortsätter dock och andelen betyg 4 har ökat från 2010 (20 %) 

till 2017 (70 %).  

 

11 av trakterna som bedömts fick underkänt och 11 stycken delfunktioner förröjning fick 

underkänt, men inga med betyg 1. Fall som har gett underkänt är då röjning skett i kantzoner 

eller hänsynskrävande biotoper, eller då trakten röjts helt och hållet utan att lämna något kvar. 

En orsak är i vissa fall att skogsägaren själv har röjt, utan tillräckliga instruktioner eller kunskap 

om vilken hänsyn som ska tas. 
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Diagram 7. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2017 

som fått godkänt för huvudfunktionen underväxt vid förröjning. 
 

 

Dagram 8. Betygsfördelning för delfunktion underväxt vid förröjning vid grönt bokslut för 

slutavverkning under perioden 2010 till 2017. 
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2.2.2 Slutavverkning - Hänsynskrävande biotoper 
På 67 av trakterna (44 %) bedömdes hänsynskrävande biotoper (diagram 5). 2017 fick 94 % av 

trakterna med hänsynskrävande biotoper huvudbetyget godkänt (diagram 9), vilket är bäst 

hittills. 92 % av de enskilda biotoperna fick godkänt (diagram 10), vilket är samma som 2016 

men något lägre än 2015 (95 %). Fördelningen mellan betyg 3 och 4 varierar mellan åren och 

det har skett en förbättring sedan 2010 (57 % betyg 4) till 2017 (75 %). Bäst hittills är dock år 

2013 med 79 % betyg 4. 

 

4 av trakterna där hänsynsbiotoper bedömts fick underkänt och 8 stycken av delbetygen 

hänsynsbiotop fick betyg underkänt (2 stycken med betyg 1). Fall som har gett underkänt är 

bland annat då förröjning har skett i hänsynsbiotopen eller då körning som påverkat området 

negativt har gjorts intill eller i området. 

 

Diagram 9. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2017 

som fått godkänt för huvudfunktionen hänsynskrävande biotop. 
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Diagram 10. Betygsfördelning för delfunktion hänsynskrävande biotop vid grönt bokslut för 

slutavverkning under perioden 2010 till 2017. 

 

Vilken typ av hänsynskrävande biotoper finns på trakterna efter slutavverkning? I diagram 

11 syns resultatet från de senaste fem åren. Alkärr/lövsumpskogar är dominerande (43 %), 

följt av bergbrant/rasbrant/blockmark (17 %), bäckmiljöer (15 %) och barrsumpskog (12 %). 

2 % av de hänsynskrävande biotoperna är registrerade nyckelbiotoper (i boksluten ej 

preciserade vilken biotoptyp).  

 

 

Diagram 11. Vilka typer av hänsynskrävande biotop som finns på trakterna efter 

slutavverkning vid grönt bokslut 2013–2017, redovisat i procentandelar. 
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2.2.3 Slutavverkning - Kantzoner och skyddszoner 
På 92 av trakterna (60 %) bedömdes kant- eller skyddszoner (diagram 5). 98 % av trakterna med 

kant- eller skyddszoner fick huvudbetyget godkänt (diagram 12), vilket är samma som 2016 och 

högst nivå hittills. En förbättring har skett de senaste åren, från 2010 (86 %). 97 % av de 

enskilda kant- och skyddszonerna fick godkänt (diagram 13), vilket är i nivå med föregående år 

(99 %). En förändring har också skett inom gruppen godkänt, andelen betyg 4 har ökat från 53 

% 2010 till 86 % år 2017.  

 

1 av trakterna där kant- och skyddszon bedömts fick underkänt och 4 av delbetygen för kantz- 

och skyddszon fick underkänt med betyg 2. En orsak kan vara då förröjning har skett inom 

kantzonen. 

 

Diagram 12. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 

2017 som fått godkänt för huvudfunktionen kantzon/skyddszon. 
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Diagram 13. Betygsfördelning för delfunktion kantzon/skyddszon vid grönt bokslut för 

slutavverkning under perioden 2010 till 2017. 

 

2.2.4 Slutavverkning - Trädgrupper och utvecklingsytor 
81 av trakterna innehöll trädgrupper eller utvecklingsytor (53 %) (diagram 5). Alla trakterna fick 

huvudbetyget godkänt (diagram 14), vilket är bäst resultat hitttills. En förbättring har skett de 

senaste åren, från 2010 (82 %). Även alla de enskilda trädgrupperna/utvecklingsytorna fick 

godkänt (diagram 15), vilket också är bäst hittills. En förändring har dessutom skett inom 

gruppen godkänt, andelen betyg 4 har ökat från 57 % år 2010 till 86 % år 2017.  

 

 

Diagram 14. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 

2017 som fått godkänt för huvudfunktionen trädgrupper och utvecklingsytor. 
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Diagram 15. Betygsfördelning för delfunktion trädgrupp/utvecklingsyta vid grönt bokslut för 

slutavverkning under perioden 2010 till 2017. 

 
2.2.5 Slutavverkning - Impediment 
34 av trakterna (22 %) innehöll impediment (diagram 5) och av 2017 års totalareal i boksluten 

består 3,6 ha av impediment (0,7 %). Eftersom impediment är en ovanlig funktion är underlaget 

inte tillräckligt för att uttala sig om generella trender.  

 

2017 fick 94 % av trakterna med impediment huvudbetyget godkänt, vilket är på samma nivå 

som föregående år (96 %) (diagram 16). 91 % av de enskilda impedimenten som bedömts fick 

godkänt (diagram 17). En förändring har skett inom gruppen godkänt där andelen betyg 4 har 

ökat från 36 % 2010 till 88 % 2016 (71 % 2017).  

 

Diagram 16. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 

2017 som fått godkänt för huvudfunktionen impediment. 
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Diagram 17. Betygsfördelning för delfunktion impediment vid grönt bokslut för 

slutavverkning under perioden 2010 till 2017. 

 
 
 
 

2.2.6 Slutavverkning - Spridda naturvärdesträd 
På 101 av trakterna (66 %) har huvudfunktionen spridda naturvärdesträd bedömts (diagram 5). 

94 % av trakterna med spridda naturvärdesträd fick huvudbetyget godkänt (diagram 18). Betyget 

har legat runt 95 % de senaste åren. 2011 har hittills högst andel godkänt med 100 %. 94 % av 

delbetygen för naturvärdesträd fick godkänt (diagram 19). Bäst resultat hittills är från 2011 (100 

%). En förändring har också skett inom gruppen godkänt, andelen betyg 4 har ökat i från 48 % 

2010 till 88 % 2016. År 2017 har ett något sämre resultat med 81 % betyg 4. 

 

6 av trakterna där spridda naturvärdesträd har bedömts har underkänts och 6 av delbetygen fick 

underkänt, betyg 2. Fall där funktionen bedömts och underkänts är bland annat när 

naturvärdesträd hittats i vältorna.  
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Diagram 18. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 

2017 som fått godkänt för huvudfunktionen spridda naturvärdesträd. 

 

 

Diagram 19. Betygsfördelning för delfunktion spridda naturvärdesträd vid grönt bokslut för 

slutavverkning under perioden 2010 till 2017. 
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2.2.7 Slutavverkning - Spridda utvecklingsträd 
På 139 av trakterna (90 %) har huvudfunktionen spridda utvecklingsträd bedömts (diagram 5). 

94 % av trakterna där spridda utvecklingsträd bedömts fick huvudbetyget godkänt (diagram 20). 

Betyget har legat mellan 90–95 % de senaste åren. 96 % av delbetygen för utvecklingsträd fick 

godkänt vilket är samma som för 2016 och bäst resultat hittills (diagram 21). En förändring har 

också skett inom gruppen godkänt, andelen betyg 4 har ökat från 38 % 2010 till 86 % 2017.  

 

7 av trakterna där spridda utvecklingsträd bedömts har underkänts och 6 av delbetygen för 

utvecklingsträd fick underkänt, varav en med betyg 1. Varför funktionen underkänts beror 

exempelvis på att utvecklingsträden är för få eller att de är för klena för att räknas som 

utvecklingsträd.  

 

 
Diagram 20. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2017 

som fått godkänt för huvudfunktionen spridda utvecklingsträd. 
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Diagram 21. Betygsfördelning för delfunktion spridda utvecklingsträd vid grönt bokslut för 

slutavverkning under perioden 2010 till 2017. 

  



 17 (40)  

 

2.2.8 Slutavverkning - Torrträd och lågor 
På 150 av trakterna (97 %) har huvudfunktionen torrträd och lågor bedömts (diagram 5). 98 % 

av trakterna där torrträd och lågor bedömts fick huvudbetyget godkänt (diagram 22), vilket 

tillsammans med 2015 är bäst resultat hittills. En förbättring kan ses från 2010 (79 %) och åren 

framåt. 99 % av delbetygen för torrträd och lågor fick godkänt (diagram 23), vilket är samma 

som 2016 och bäst hittills. En förändring har även skett inom gruppen godkänt, andelen betyg 4 

har ökat från 35 % 2010 till 91 % 2016 och 2017.  

 

2 av trakterna med torrträd och lågor har underkänts på huvudfunktionen. 4 av delbetygen fick 

underkänt med betyg 2.  

Diagram 22. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2017 

som fått godkänt för huvudfunktionen torrträd och lågor. 

 

 

Diagram 23. Betygsfördelning för delfunktion torrträd och lågor vid grönt bokslut för 

slutavverkning under perioden 2010 till 2017. 
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2.2.9 Slutavverkning - Nya högstubbar 
På 153 trakter (99 %) år 2017 har huvudfunktionen nya högstubbar bedömts (diagram 5). 96 % 

av trakterna fick godkänt (diagram 24), vilket är på samma nivå som föregående år. En 

förbättring har skett de senaste åren, från 2010 (67 %) till 2015 (98 %). 96 % av delbetygen fick 

godkänt (diagram 25), vilket är samma som 2016. En förändring har även skett inom gruppen 

delbetyg godkänt, andelen betyg 4 har ökat från 37 % 2010 till 86 % 2017.  

 

5 av trakterna har underkänts på huvudfunktionen och 6 av delbetygen fick underkänt med betyg 

2.  

 

 
Diagram 24. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2017 

som fått godkänt för huvudfunktionen nya högstubbar. 

 

 

Diagram 25. Betygsfördelning för delfunktion nya högstubbar vid grönt bokslut för 

slutavverkning under perioden 2010 till 2017. 
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2.2.10. Slutavverkning - Koncentration 
På 149 trakter 2016 har huvudfunktionen bedömts (97 %) (diagram 5). 97 % av trakterna fick 

godkänt (diagram 26), vilket är bäst hittills. En förbättring har skett de senaste åren, från 2010 

(77 %). 97 % av delbetygen fick godkänt (diagram 27), vilket också är bäst hitttills. En 

förändring har även skett inom gruppen delbetyg godkänt, andelen betyg 4 har ökat från 39 % 

2010 till 79 % 2016 och 2017.  

 

3 av trakterna har underkänts på huvudfunktionen och 6 av delbetygen fick underkänt med betyg 

2. Några orsaker till att funktionen inte fått godkänt är när trädgrupperna är för snåla och man 

varit och plockat träd i dem eller då man inte tittat över trakten innan och använt sig av de 

naturliga förutsättningarna som finns där.  
 

 
Diagram 26. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2017 

som fått godkänt för huvudfunktionen koncentration. 
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Diagram 27. Betygsfördelning för delfunktion koncentration vid grönt bokslut för 

slutavverkning under perioden 2010 till 2017. 

 

2.2.11 Slutavverkning - Kulturmiljöer 
På 74 av trakterna (48 %) har huvudfunktionen bedömts (diagram 5). Alla trakterna fick godkänt 

(diagram 28), vilket är bäst hittills. På senare år har huvudfunktionen legat på runt 90 % 

godkänt, för att från 2015 och framåt hamna över 95 %. 2017 fick 98 % av de enskilda 

kuturmiljöerna godkänt (diagram 29), vilket också är bäst resultat hittills. Från 2013 kan man se 

en förbättring inom gruppen godkänt, där både andelen godkända delfunktioner och andelen 

betyg 4 har ökat. Andelen betyg 4 har ökat från 59 % 2013 till 85 % 2017. 2 av de enskilda 

kulturmiljöerna fick underkänt med betyg 2 år 2017.   

 

 
Diagram 28. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2017 

som fått godkänt för huvudfunktionen kulturmiljöer. 
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Diagram 29. Betygsfördelning för delfunktion kulturmiljö vid grönt bokslut för 

slutavverkning under perioden 2010 till 2017. 

 

Vilka typer av forn- och kulturlämningar finns på slutavverkningstrakterna? I diagram 30 

syns fördelningen under de senaste fem åren. Stenmurar är dominerande (42 %), följt av 

odlingrösen (19 %) och torpruiner/bosättningar/byggnader (11 %). Vissa kulturmiljöer, 

såsom bebyggelselämningar eller röjningsröseområden, består av flera delar (element) 

spridda över en större yta. Dessa kulturmiljöer registreras som en helhet, vilket är en 

förklaring till varför odlingsrösen ligger först på andraplats. 5 % av forn- och 

kulturlämningarna är registrerade fornlämningar (i boksluten ej preciserade vilken typ av 

fornlämning).  

 

 

Diagram 30. Vilka typer av forn- och kulturlämningar som finns på trakterna efter 

slutavverkning vid grönt bokslut 2013–2017, redovisat i procentandelar. 
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2.2.12 Slutavverkning - Upplevelsehänsyn 
På 28 av trakterna (18 %) har upplevelsehänsyn bedömts (diagram 5). Det tunna underlaget ska 

beaktas när slutsatser tas från resultatet. Alla trakterna fick godkänt (diagram 31), vilket är bäst 

hittills. 98 % av delbetygen för upplevelsehänsyn fick godkänt (diagram 32), bäst resultat hittills 

är från 2014 (99 %). Inom gruppen delbetyg godkänt har andelen betyg 4 minskat sedan 2014 

(82 %) till 2017 (62 %). Innan dess sågs en positiv trend där andelen betyg 4 ökade. 2017 fick 1 

av delbetygen underkänt med betyg 2.  

 

 
Diagram 31. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2017 

som fått godkänt för huvudfunktionen upplevelsehänsyn. 

 

 

Diagram 32. Betygsfördelning för delfunktion upplevelsehänsyn vid grönt bokslut för 

slutavverkning under perioden 2010 till 2017. 
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2.2.13 Slutavverkning - Mark- och vattenpåverkan 
På 153 av trakterna (99 %) år 2017 har mark- och vattenpåverkan bedömts (diagram 5). 98 % av 

trakterna fick godkänt (diagram 33), vilket är samma som 2016 och högst hittills. En tydlig 

förbättring kan ses från 2010 (76 %) och åren framåt. 97 % av delbetygen för mark- och 

vattenpåverkan fick godkänt (diagram 34), vilket är i nivå med 2016 (98 %). En förändring har 

även skett inom gruppen delbetyg godkänt, andelen betyg 4 har ökat från 38 % 2010 till 90 % år 

2016. Resultatet för 2017 är något sämre (84 %). 

 

2 av trakterna har underkänts och 5 av delbetygen fick underkänt med betyg 2.  

 

 
Diagram 33. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2017 

som fått godkänt för huvudfunktionen mark- och vattenpåverkan. 

 

 

Diagram 34. Betygsfördelning för delfunktion mark- och vattenpåverkan vid grönt bokslut 

för slutavverkning under perioden 2010 till 2017. 
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2.3 Resultat areal hänsyn och antal respektive volym kvarlämnade träd vid 
      slutavverkning 

 

2.3.1 Slutavverkning - Areal generell hänsyn 
Den areal generell hänsyn (hänsynskrävande biotoper, kantzoner, skyddszoner, trädgrupper och 

utvecklingsytor) som lämnas vid slutavverkning varierar från år till år och det syns ingen trend 

mellan åren (diagram 35). Siffrorna mellan olika år är inte heller helt jämförbara då de beror på 

hur mycket av exempelvis hänsynsytor och kantzoner som fanns att ta hänsyn till på objekten. 

Diagrammet ger ändå en bild av hur mycket som har sparats under olika år. Medelarealen för 

generell hänsyn på produktiv skogsmark under en femårsperiod är 5,1 % av avverkad areal. 

2017 ligger arealen på 4,5 %. 

 

 
Diagram 35. Areal generell hänsyn som lämnats på produktiv skogsmark vid slutavverkning 

under åren 2007 till 2017. Arealen redovisas som procent av den totala avverkningsytan.   

 
2.3.2 Slutavverkning - Volym kvarlämnade döda och levande träd 
Den volym döda och levande träd som lämnas vid slutavverkning har under de fem åren legat på 

runt 10–11 m3sk per hektar (diagram 36), med ett medelvärde på 10,9 m3sk per hektar. 2017 var 

snittet på 9,9 m3sk per hektar, störst volym lämnades 2010 (13,5). Medelvärdet för lämnad 

volym gröna träd (naturvärdes- och utvecklingsträd) under den senaste femårsperioden är 8,4 

m3sk per hektar. Medelvärdet för volym torrträd och lågor är 1,8 m3sk per hektar och för volym 

nyskapade högstubbar 0,6 m3sk per hektar.  
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Diagram 36. Volym av död och levande träd som lämnats vid slutavverkning under åren 

2007 till 2017.  

 

2.3.3 Slutavverkning - Antal kvarlämnade döda och levande träd 
Antalet döda och levande träd som lämnas vid slutavverkning har under de senaste fem åren 

legat på i snitt 29,3 träd per hektar (diagram 37 och tabell 2). 2017 var snittet 27,6 träd, flest träd 

lämnades 2010 (34). Medelvärdet för lämnade gröna träd (naturvärdes- och utvecklingsträd) 

under perioden 2013–2017 är 19,9 träd per hektar. Medelvärdet för torrträd och lågor är 5,4 träd 

per hektar och för nyskapade högstubbar 4,1 träd per hektar. 

 

 

Diagram 37. Antal döda och levande träd som lämnats vid slutavverkning under åren 2007 

till 2017.  
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Tabell 2. Antal kvarlämnade levande och döda träd per ha vid grönt bokslut för 

slutavverkning under perioden 2007 till 2017. 

 

   Funktion 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2017 Medel 

  Gröna träd                                          13,9 17,6 16,7 26,0 18,8 22,4 21,3 18,6 20,1 21,5 17,8 19,5 

    naturvärdesträd                                                              - - - 2,0 2,5 3,8 4,4 4,7 3,4 3,2 3,6 3,5 

    utvecklingsträd - - - 24,0 16,0 18,6 16,9 13,9 16,7 17,8 14,2 17,3 

  Torrträd och Lågor                                    7,6 4,3 6,6 5,0 5,0 5,5 5,8 5,6 4,9 5,1 5,43 5,5 

    hela torrträd                                                               1,8 1,2 3,0 1,5 1,1 1,8 1,5 1,7 1,1 1,0 1,26 1,5 

    naturliga högstubbar                                                  2,2 1,7 1,9 2,0 1,8 1,9 2,3 1,7 1,4 1,4 1,41 1,8 

    lågor                                                                           3,6 1,4 1,7 1,5 1,7 1,8 2 2,2 2,4 2,7 2,77 2,2 

  Nya högstubbar                                      2,6 1,8 2,6 3,1 2,6 3,3 4 3,7 4,1 4,2 4,36 3,3 

  TOTALT 24,1 23,7 25,9 34,1 26,4 31,2 31,1 27,9 29,1 30,8 27,6 28,4 
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3. Gallring 

 
3.1 Underlag och övergripande resultat för gallring 
 

 

Tabell 3. Trakterna som reviderats i gröna bokslut för gallring 2011–2017. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Totalareal (ha) 903 707 798 964 1 017 946 
 
1 016 

 

 Medelareal (ha) 6,4 4,9 4,8 5,1 5,6 6,4 
 

6,3 

 Antal revisioner 
141 144 167 191 183 147 162 

1:a-gallring 
- - 90 101 97 79 104 

2:a-gallring 

- - 77 90 86 68 58 

 

Totalt har 1 016 ha gallring reviderats under 2017 (tabell 3), fördelat på 162 trakter med en 

snittareal på 6,3 ha. 98 % av trakterna fick betyg godkänt (diagram 38), vilket är högst nivå 

hittills. En förändring har skett i fördelningen mellan betyg 3 och 4 inom gruppen godkänt, 

andelen betyg 4 har ökat från 2011 (33 %) till 2017 (70 %).  

 

3 av trakterna 2017 fick underkänt med betyg 2 (2 %). Orsakerna till att trakterna underkändes 

eller inte fick betyg 4 var varierande (diagram 39), men en del av dem hade brister vad gäller 

underväxt förröjning, hänsynskrävande biotoper och nya högstubbar.  
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Diagram 38. Andel godkända trakter och betyg för de trakter som bedömts vid grönt bokslut 

för gallring 2011 till 2017.  

 

 

Diagram 39. Andel godkänt för de olika huvudfunktionerna vid grönt bokslut för gallring 

2017.  
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3.2 Resultat huvud- och delfunktioner gallring 
I detta avsnitt redovisas resultatet för de huvud- och delfunktioner som bedömts vid grönt 

bokslut för gallring. Varje funktion kan förekomma flera gånger på en gallringstrakt. Det kan till 

exempel finnas flera hänsynsbiotoper, kantzoner, trädgrupper, platser med markskador 

(körskador på mark, vattenmiljöer och vägar). På varje delfunktion sätts ett delbetyg. Det är 

sedan de samlade delbetygen inom respektive funktion som ligger till grund för det samlade 

betyget för huvudfunktionen.  

 

I diagram 40 syns medelvärden för hur stor andel av trakterna under perioden 2011 till 2017 som 

innehåller de olika huvudfunktionerna. Hänsynskrävande biotoper förekommer exempelvis på 

30 % av trakterna vid gallring. Diagrammet visar hur stort underlaget är för de analyser som 

gjorts av resultatet, vilket man ska ha i åtanke vid de slutsatser som tas i denna rapport för de 

olika funktionerna. 

 

 

Diagram 40. Redogörelse för hur stor andel av trakterna som de olika huvudfunktionerna 

förekommer på vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2017.  
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3.2.1 Gallring - Lövandel 
På 153 av trakterna (94 %) har lövandel bedömts (diagram 39). 98 % av trakterna fick godkänt 

(diagram 41). 2011 har hittills högst nivå godkänt (99 %). 98 % av delbetygen fick godkänt 

(diagram 42), bäst resultat hittills är 99 % 2011. En förändring har skett inom gruppen godkänt, 

andelen betyg 4 har ökat från 55 % 2011 till 87 % 2017.  

 

2 av trakterna har underkänts (2 %) och 3 av delbetygen fick underkänt betyg 2 (2 %). 

 

 

Diagram 41. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2017 som 

fått godkänt för huvudfunktionen lövandel. 

 

 

Diagram 42. Betygsfördelning för delfunktion lövandel vid grönt bokslut för gallring under 

perioden 2011 till 2017. 
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3.2.2 Gallring - Underväxt vid förröjning 
På 102 av trakterna (63 %) har förröjning bedömts (diagram 39). 95 % av trakterna fick godkänt 

(diagram 43), vilket är högst nivå hitttills. 97 % av delbetygen för förröjning fick godkänt 

(diagram 44), vilket också är bäst hittills. En förändring har dessutom skett i fördelningen 

mellan betyg 3 och 4 inom gruppen godkänt. Under flera år minskade andelen betyg 4 för 

underväxt vid förröjning, från 2011 (41 %) till 2016 (27 %). 2017 ser ut att ha vänt trenden med 

bäst resultat hitttills även vad gäller betyg 4 (68 %). 5 av trakterna har underkänts (5 %) och 3 av 

delbetygen fick underkänt med betyg 2 (3 %). Orsakerna kan vara att det har röjts även om det 

inte behövts eller att röjningen skett onödigt hårt. 

 

Diagram 43. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2017 som fått 

godkänt för huvudfunktionen förröjning. 

 

 

Diagram 44. Betygsfördelning för delfunktion förröjning vid grönt bokslut för gallring 

under perioden 2011 till 2017. 
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3.2.3 Gallring - Hänsynskrävande biotoper 
På 36 av trakterna (29 %) har hänsynskrävande biotop bedömts (diagram 39). 95 % av trakterna 

fick godkänt (diagram 45). Resultatet är en förbättring från föregående år (86 %), men 2011 har 

hittills högst nivå godkänt (100 %). 98 % av delbetygen för hänsynsbiotop fick godkänt 

(diagram 46), vilket är en förbättring från föregående år (79 %). Någon trend över åren är svår 

att se. 2 av trakterna har underkänts (5 %) och 1 av delbetygen fick underkänt med betyg 2 (2 

%). Fall som underkänts är exempelvis då röjning skett i hänsynsbiotopen eller om körning som 

påverkat området negativt har skett i eller intill. 

 

 

Diagram 45. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2017 som 

fått godkänt för huvudfunktionen hänsynskrävande biotop. 

 

 

Diagram 46. Betygsfördelning för delfunktion hänsynskrävande biotop vid grönt bokslut för 

gallring under perioden 2011 till 2017. 
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3.2.4 Gallring - Kantzoner och skyddszoner 
På 103 av trakterna (64 %) har kant- och skyddszoner bedömts (diagram 39). 98 % av trakterna 

fick godkänt (diagram 47), vilket är i nivå med föregående år och tillsammans med 2015 bäst 

resultat hittills. 98 % av delbetygen för kantzoner och skyddszoner fick godkänt (diagram 48), 

vilket är i nivå med föregående år. Inom gruppen delbetyg godkänt syns ingen trend för andel 

betyg 4, men bäst resultat har 2015 (83 %). 

 

2 av trakterna har underkänts (2%) och 3 av delbetygen fick underkänt med betyg 2 (2 %).  

 

 

Diagram 47. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2017 som 

fått godkänt för huvudfunktionen kantzon/skyddszon. 

 

 

Diagram 48. Betygsfördelning för delfunktion kantzon/skyddszon vid grönt bokslut för 

gallring under perioden 2011 till 2017. 
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3.2.5 Gallring - Trädgrupper och utvecklingsytor 
På 45 av trakterna (28 %) har trädgrupper och utvecklingsytor bedömts (diagram 39). Varje år 

har alla trakter där trädgrupper och utvecklingsytor bedömts fått godkänt (diagram 49). Även 

alla delbetygen för trädgrupper och utvecklingsytor har alla år fått godkänt (diagram 50), 

undantaget 2011 (96 %). Inom gruppen delbetyg godkänt syns ingen trend för andel betyg 4. 

 

 

Diagram 49. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2017 som 

fått godkänt för huvudfunktionen trädgrupper och utvecklingsytor. 

 

 

Diagram 50. Betygsfördelning för delfunktion trädgrupp/utvecklingsyta vid grönt bokslut för 

gallring under perioden 2011 till 2017. 
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3.2.6 Gallring - Impediment 
Av 2017 års totalareal i boksluten består 1,1 ha av impediment (0,1 %). På 27 av trakterna (17 

%) har impediment bedömts (diagram 39). 96 % av trakterna fick godkänt (diagram 51). En 

förbättring kan ses från 2010 (87 %) och åren framåt. 96 % av delbetygen för impediment fick 

godkänt (diagram 52), vilket är en försämring i jämförelse med de tre senaste åren då 100 % 

blivit godkänt. En förändring har också skett inom gruppen godkänt, andelen betyg 4 har ökat 

från 63 % år 2011 till 93 % år 2016. I år bryts trenden då 89 % fått betyg 4. 

 

1 trakt har underkänts (4 %) och 1 delfunktion har underkänts (4 %) med betyg 2. 

 

 

Diagram 51. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2017 som 

fått godkänt för huvudfunktionen impediment. 

 

 

Diagram 52. Betygsfördelning för delfunktion impediment vid grönt bokslut för gallring 

under perioden 2011 till 2017. 
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3.2.7 Gallring - Spridda naturvärdesträd 
På 103 av trakterna (64 %) har spridda naturvärdesträd bedömts (diagram 39). 99 % av trakterna 

fick godkänt (diagram 53), vilket är bäst resultat hittills. 99 % av delbetygen för spridda 

naturvärdesträd fick godkänt (diagram 54), vilket också är bäst hittills. Inom gruppen godkänt 

ligger andelen betyg 4 på 93 %, även det rekord. En positiv trend i betygsfördelningen ses från 

2013 (58 %) och framåt.  

 

1 av trakterna har underkänts (1 %) och 1 av delbetygen fick underkänt betyg 2 (1 %).  

 

 

Diagram 53. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2017 som 

fått godkänt för huvudfunktionen spridda naturvärdesträd. 

 

 

Diagram 54. Betygsfördelning för delfunktion spridda naturvärdesträd vid grönt bokslut för 

gallring under perioden 2011 till 2017. 
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3.2.8 Gallring - Spridda utvecklingsträd 
På 86 av trakterna (53 %) har spridda utvecklingsträd bedömts (diagram 39). Alla trakterna fick 

godkänt (diagram 55). Även alla delbetyg för spridda utvecklingsträd fick godkänt (diagram 56). 

Inom gruppen delbetyg godkänt syns ingen tydlig trend för andel betyg 4, men den har ökat 

något från 2015 (76 %) till 2017 (95 %), som är det hittills bästa resultatet. 

 

 

Diagram 55. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2017 som 

fått godkänt för huvudfunktionen spridda utvecklingsträd. 

 

 

Diagram 56. Betygsfördelning för delfunktion spridda utvecklingsträd vid grönt bokslut för 

gallring under perioden 2011 till 2017. 
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3.2.9 Gallring - Torrträd och lågor 
På 143 av trakterna (88 %) har torrträd och lågor bedömts (diagram 39). 98 % av trakterna fick 

godkänt (diagram 57), vilket är bäst reultat hittills. 98 % av delbetygen fick godkänt (diagram 

58), vilket också är bäst hittills. Trenden inom gruppen godkänt med minskande andel betyg 4 

(från 80 % år 2012 till 14 % år 2016) bryts 2017, som har 91 % betyg 4. 

 

3 av trakterna har underkänts (2 %) och 4 av delbetygen (2 %) fick underkänt med betyg 2. 

  

 

Diagram 57. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2017 som 

fått godkänt för huvudfunktionen torrträd och lågor. 

 

 

Diagram 58. Betygsfördelning för delfunktion torrträd och lågor vid grönt bokslut för 

gallring under perioden 2011 till 2017. 
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3.2.10 Gallring - Nya högstubbar 
På 161 av trakterna (99 %) har nya högstubbar bedömts (diagram 39). 83 % av trakterna fick 

godkänt (diagram 59), vilket är en minskning i jämförelse med 2016 (85 %). 82 % av delbetygen 

för nya högstubbar fick godkänt (diagram 60), vilket är bäst resultat hittills. En förändring 

verkar också ha skett inom gruppen godkänt, andelen betyg 4 har ökat från 30 % år 2011 till 63 

% år 2017.  

 

28 av trakterna har underkänts (17 %) och 29 av delbetygen fick underkänt (8 %), varav 7 med 

betyg 1. 

 

 

Diagram 59. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2017 som 

fått godkänt för huvudfunktionen nya högstubbar. 

 

 

Diagram 60. Betygsfördelning för delfunktion nya högstubbar vid grönt bokslut för gallring 

under perioden 2011 till 2017. 
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3.2.11 Gallring - Kulturmiljöer 
På 67 av trakterna (41 %) har kulturmiljöer bedömts (diagram 39). 98 % av trakterna fick 

godkänt (diagram 61), vilket tillsammans med 2011 är bäst hitttills. En förbättring kan ses från 

2013 (81 %) och framåt. Alla delbetygen för kulturmiljöer fick godkänt (diagram 62), vilket 

också är bäst hittills och en förbättring jämfört med de senaste åren. En förändring har skett 

inom gruppen godkänt de senaste fem åren, andelen betyg 4 har ökat från 53 % år 2013 till 84 % 

år 2017.  

 

1 av trakterna har underkänts (2 %) men alla delbetygen fick godkänt 2017. 

 

 

Diagram 61. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2017 som 

fått godkänt för huvudfunktionen kulturmiljöer. 

 

 

Diagram 62. Betygsfördelning för delfunktion kulturmiljöer vid grönt bokslut för gallring 

under perioden 2011 till 2017. 
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3.2.12 Gallring - Upplevelsehänsyn 
På 5 av trakterna (3 %) har upplevelsehänsyn bedömts (diagram 39). Varje år, utom 2014 (90 

%), har alla trakter där upplevelsehänsyn bedömts fått detta huvudbetyg godkänt (diagram 63). 

Även alla delbetygen för upplevelsehänsyn är godkända 2017 (diagram 64), liksom för de flesta 

tidigare år. Inom gruppen delbetyg godkänt är det svårt att säga att det finns någon trend i 

betygsfördelningen, på grund av det lilla underlaget. Det är dock värt att notera att alla 

delfunktioner 2017 fått betyg 4. 

 

 

Diagram 63. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2017 som 

fått godkänt för huvudfunktionen upplevelsehänsyn. 

 

 
Diagram 64. Betygsfördelning för delfunktion upplevelsehänsyn vid grönt bokslut för gallring 

under perioden 2011 till 2017. 
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3.2.13 Gallring - Mark- och vattenpåverkan 
På 161 av trakterna (99 %) har mark- och vattenpåverkan bedömts (diagram 39). 95 % av 

trakterna fick godkänt (diagram 65), vilket är i nivå med föregående år, bäst hittills är 2012 (97 

%). 93 % av delbetygen för mark- och vattenpåverkan fick godkänt (diagram 66). Bäst hitttills 

är resultatet för 2015 (96 %). Andelen betyg 4 inom gruppen godkänt ligger på 80 %, 2015 

toppar med 84 %. Någon trend i betygsfördelningen går inte att urskilja. 

 

7 av trakterna (4 %) har underkänts och 15 av delbetygen fick underkänt (7 %), varav 1 med 

betyg 1. 

 

 

Diagram 65. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2017 som 

fått godkänt för huvudfunktionen mark- och vattenpåverkan. 

 

 
Diagram 66. Betygsfördelning för delfunktion mark- och vattenpåverkan vid grönt bokslut för 

gallring under perioden 2011 till 2017. 
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4 NS-åtgärder 

 

4.1 Underlag för grönt bokslut på NS-åtgärder 
2017 har 37 trakter reviderats efter genomförda NS-åtgärder (tabell 4), vilket är något mer än 

under 2016 (33 stycken). Trakterna för bägge åren varierar en hel del i storlek, men har en 

medelareal på 2,3 ha och median på 1,9 ha. Totalt har 162 ha reviderats under 2016–2017.  

 

Tabell 4. Trakterna som reviderats i gröna bokslut för NS-åtgärder 2016–2017. 

 

 2016 2017 Totalt 

  Antal revisioner 33 37 70 

  Medelareal (ha) 2,1 2,5 2,3 

  Medianareal (ha) 1,2 2,0 1,9 

  Totalareal (ha) 68 94 162 

 
 

4.2 Resultat Skötselåtgärder 
För huvudfunktionen Skötselåtgärder fick 78 % godkänt 2017 (diagram 67). Andelen godkända 

trakter med betyg 4 för 2017 är 35 %. 8 trakter (22 %) fick underkänt 2017, varav 1 med betyg 1 

(3 %). Brister i åtgärderna består bland annat av att inte tillräkligt antal högstubbar per ha har 

skapats (minst 10 stycken) samt att grovas toppar och grenar ska lämnas som död ved (minst 10 

stycken). 

 

 
Diagram 67. Betygsfördelning för Skötselåtgärder vid grönt bokslut för NS-åtgärder 2017. 
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Hur höga naturvärden som finns i bestånden efter åtgärderna kan ses i diagram 68 och 69, där 

procent av antal och areal finns fördelade utifrån hur höga poäng bestånden fått genom 

naturvärdesbedömning vid boksluten. Dominerande är kategorin Måttliga/höga naturvärden som 

står för 76 % av antalet och 71 % av arealen. Därefter följer kategorin Låga naturvärden med 19 

% av både antalet och arealen.  

 

Någon rutin om notering om naturvärdspoäng innan åtgärd finns inte, men 

skogsbruksplanläggarna bedömmer om NS-beståndet är av kategorin Bevara eller Skapa. För 

bestånd med Skapa är inte naturvärdena höga vid planläggningstillfället, men målsättningen är 

att områdena på sikt ska få höga naturvärden. 25 % av NS-bestånden som ingår i 

skogbruksplaner som gjorts på uppdrag av Södra är av kategorin Skapa. Det kan jämföras med 

de bestånd vid boksluten som fått kategorin Låga naturvärden (19 % av antalet), samt den nedre 

delen i kategorin Måttliga/höga naturvärden (76 % av antalet). 
 

 
Diagram 68. Procentuell fördelning av antalet reviderade trakter med NS-åtgärder vid grönt 

bosklut 2016 och 2017, efter poäng vid naturvärdebedömning (metodik från Skogbiologerna AB 

2002-12-03). 
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Diagram 69. Procentuell fördelning av arealen reviderade trakter med NS-åtgärder vid grönt 

bosklut 2016 och 2017, efter poäng vid naturvärdebedömning (metodik från Skogbiologerna AB 

2002-12-03). 
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5 Årets skogsrevisorer och regionala samordnare 
 
Det är ett omfattande arbete av Södras interna skogsrevisorer och regionala samordnare som 

ligger bakom denna rapport. Följande personer har varit verksamma under 2017, ett stort tack! 
  

Skogsrevisorer 

Reg. Väst            Lars-Åke Carlzon (konsult) 

Reg. Öst             Stefan Olheden (konsult) 

  Lars Carlsson (Södra) 

  Lars-Åke Carlzon (konsult) 

Reg. Syd  Lars-Anders Johnsson (konsult) 

  Carl-Axel Gard (konsult) 

  Victor Jönsson (konsult) 

 

 

Regionala samordnare (Skötsel- och miljöledare) 
Reg. Väst Maria Lennartsson 

Reg. Öst             Carl-Johan Olsson 

Reg. Syd             Henrik Holmberg 
 


