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Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2015
1. Inledning
Södra gör varje år ett Grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150
slutavverkningar respektive gallringar lever upp till skogscertifieringssystemen PEFC:s™ och
FSC:s® krav på generell hänsyn vid slutavverkningar och gallringar, samt hur man följer egna
policyer och rutiner för miljöhänsyn. För mer information kring utförandet av Gröna bokslut, se
Fälthandledning grönt bokslut 2015. Syftet med bokslutet är att få ett underlag till fortlöpande
förbättringar av hänsynsarbetet. Varje år genomförs även externa revisioner av
certifieringsorganet DNV-GL.
I denna rapport har resultatet från 2015 års gröna bokslut sammanställts. Jämförelser har även
gjorts med resultat från tidigare års revisioner.
2. Sammanfattning av resultatet
Vid grönt bokslut för slutavverkning 2015 fick 92 % av trakterna betyg godkänt, vilket är högst
nivå hittills. En tydlig förbättring har skett de senaste åren både vad gäller antalet godkända
trakter och kvalitén på de trakter som godkänts. Vid gallring fick 96 % av trakterna betyg
godkänt, vilket också är högst nivå hittills. Likaså för gallring har en förändring skett i kvalité
för de trakter som godkänns. Södra Skog hade som nyckeltal för 2015 att minst 90 % av
objekten i slutavverkning respektive gallring skulle vara godkända, vilket alltså infriades.
Överlag i resultatet från 2015 års gröna bokslut i jämförelse med tidigare år syns förbättringar
för de olika funktioner som revideras, både vad gäller antalet godkänt och kvalitén på det som
godkänts. Möjliga orsaker till utvecklingen kan vara de utbildningar som genomförts,
exempelvis Målbilder för god miljöhänsyn och Naturvård Södra (grönt körkort för inspektorer).
Säkert har också de gröna boksluten i sig självt betydelse, genom den återkoppling och feedback
som revisorerna ger till berörda.
Fortfarande finns dock en förbättringspotential. För de trakter som underkänts 2015 var
orsakerna varierande. För slutavverkning hade en hel del av dem brister vad gäller
Hänsynskrävande biotoper, Kulturmiljöer och Mark- och Vattenpåverkan. Det fanns också
brister vad gäller antal kvarlämnade träd, kantzoner, koncentration av hänsyn och
upplevelsehänsyn. För underkända gallringstrakter var det flera som hade brister vad gäller
Naturvärdesträd, Kulturmiljöer och Hänsynskrävande biotoper. Det fanns också brister vad
gäller nya högstubbar, torrträd och lågor, lövandel och påverkan på mark- och vatten.
Något som tros vara betydande för den hänsyn som genomförs vid slutavverkning och gallring
är hur väl utfört traktdirektiv och traktplanering är. För att undersöka om detta stämmer gjordes
jämförelser mellan traktbetyg och betyg för traktdirektiv för 2015 års slutavverkningar.
Sambandet var tydligt att bättre traktdirektiv och traktplanering ökar sannolikheten för högre
traktbetyg, alltså en bättre miljöhänsyn. Sambandet visade sig också finnas för
produktionsrelaterade delar i traktdirektivet, det vill säga ett bra traktdirektiv underlättar
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även produktionen. 2015 fick 81 % av traktdirektiven godkänt vid grönt bokslut för
slutavverkning, vilket är bäst resultat hittills. Södra Skog hade nyckeltalet för 2015 att minst 90
% av traktdirektiven skulle vara godkända vid grönt bokslut, en målsättning som trots framsteget
inte har uppnåtts. En förbättring har emellertid även skett genom förbättrad kvalité bland de
traktdirektiv som godkänns.
Södra Skogs strategiska miljömål att uppnå under perioden 2016-2020 vad gäller de gröna
boksluten består av att minst 95% av objekten vid slutavverkningar och gallringar ska vara
godkända, huvudfunktionen för markskador ska vara godkänd till minst 95 % i både gallring och
slutavverkning, samt att traktdirektiven för slutavverkning ska vara godkända till minst 95% ur
både naturvårds-och produktionshänseende. Sett till resultatet från 2015 års gröna bokslut, samt
den utveckling som skett i resultatet under de senaste åren, känns detta som rimliga mål även om
tydliga ansträngningar kommer att behövas för att kunna uppnå dem.

3. Slutavverkning
3.1. Underlag och övergripande resultat för slutavverkning
Under 2015 har totalt 672 ha reviderats fördelat på 166 trakter med en snittareal på 4,1 ha (tabell
1).
Tabell 1. Trakterna som reviderats i Gröna Bokslut för Slutavverkning 2010-2015.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totalareal
(ha)

672

649

470

449

691

529

Medelareal
(ha)

4,1

4,3

3,3

3,0

3,5

3,2

166

151

141

152

200

166

Antal
revisioner

92 % av trakterna fick betyg godkänt (Betyg 3 – Bra eller 4 – Mycket bra), vilket är högst nivå
hittills (diagram 1). En förbättring har skett de senaste åren, från 2010 (72 %) till 2014 (88 %).
Södra Skog hade som nyckeltal för 2015 att minst 90 % av objekten skulle vara godkända, vilket
alltså infriades. En förändring har också skett i fördelningen mellan betyg 3 och 4 inom gruppen
godkänt; Betyg 4 har ökat i andel från 2010 (30 %) till 2015 (73 %).
14 av trakterna 2015 fick betyg underkänt (Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav en av
dem betyg 1. Orsakerna till att trakterna underkändes var varierande, men en hel del av dem
hade brister vad gäller Hänsynskrävande biotoper, Kulturmiljöer och Mark- och
Vattenpåverkan. Det fanns också brister vad gäller antal kvarlämnade träd, kantzoner,
koncentration av hänsyn och upplevelsehänsyn (diagram 2).
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Diagram 1. Andel godkända trakter och betyg för de trakter som bedömts vid grönt bokslut
för slutavverkning 2010 till 2015.

Diagram 2. Andel godkänt för de olika huvudfunktionerna vid grönt bokslut för
slutavverkning 2015.
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3.2. Resultat huvud- och delfunktioner slutavverkning
I detta avsnitt redovisas resultatet för de huvud- och delfunktioner som bedömts. Varje funktion
kan förekomma flera gånger på en avverkningstrakt. Det kan till exempel finnas flera
hänsynsbiotoper, kantzoner, trädgrupper, platser med markskador (körskador på mark,
vattenmiljöer och vägar). På varje delobjekt sätts ett delbetyg. Det är sedan de samlade
delbetygen inom respektive funktion som ligger till grund för det samlade betyget för
huvudfunktionen.
I diagram 3 syns medelvärden för hur stor andel av trakterna under perioden 2010 till 2015 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 3. Redogörelse för hur stor andel av trakterna som de olika huvudfunktionerna
förekommer på vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2015.

3.2.1. Slutavverkning - Underväxt vid Förröjning
I 117 av trakterna under 2015 års bokslut bedömdes förröjning av underväxt. 94 % av trakterna
hade godkänt huvudbetyg förröjning, vilket är högst nivå hittills (diagram 4). 93 % av
delfunktion förröjning fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra), vilket också är högst
hittills (diagram 5). En förändring har också skett inom gruppen godkänt i delfunktion
förröjning: Betyg 4 har ökat i andel från 2011 (20 %) till 2015 (49%). Anledningen till det
förbättrade resultatet kan bland annat vara de aktiviteter på temat som anordnats på
verksamhetsområdena.

5 (2)

6 av de trakter där förröjning bedömts fick underkänt för huvudfunktionen och 6 stycken
delfunktioner förröjning fick underkänt betyg 2 – Brist. Fall som har gett underkänt är då röjning
även skett i kantzoner eller hänsynskrävande biotoper, eller då trakten röjts helt och hållet utan
att lämna något kvar. En annan orsak till underkänts är ibland att markägaren har röjt själv, utan
tillräckliga instruktioner eller kunskap om vilken hänsyn som ska tas.

Diagram 4. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2015
som fått godkänt för huvudfunktionen underväxt vid förröjning.

Diagram 5. Betygsfördelning för delfunktion underväxt vid förröjning vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2010 till 2015.
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3.2.2 Slutavverkning - Hänsynskrävande biotoper
Under 2015 innehöll 76 av trakterna hänsynskrävande biotoper - sammanlagt 104 stycken
(delfunktioner). 93 % av dessa trakter med hänsynskrävande biotoper fick detta huvudbetyget
godkänt, vilket är högst nivå hittills och klart bättre än 2014 (81 %) (diagram 6). 95 % av de
enskilda biotoperna fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra), vilket också är högst hittills
(diagram 7). Fördelningen mellan betyg 3 och 4 varierar mellan åren och det har skett en
förbättring sedan 2014 (62 % betyg 4) till 2015 (75 %). Bäst hittills är dock år 2013 med 79 %
betyg 4.
5 av trakterna där hänsynsbiotoper bedömts fick underkänt och 5 stycken av delbetygen
hänsynsbiotop fick betyg underkänt (Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav en av dem
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 6. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2015
som fått godkänt för huvudfunktionen hänsynskrävande biotop.
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Diagram 7. Betygsfördelning för delfunktion hänsynskrävande biotop vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2010 till 2015.

3.2.3. Slutavverkning - Kantzoner och Skyddszoner
Under 2015 innehöll 96 av trakterna kantzoner eller skyddszoner - sammanlagt 116 stycken. 97
% av trakterna med kantzoner/skyddszoner fick detta huvudbetyget godkänt, vilket är högst nivå
hittills (diagram 8). En förbättring har skett de senaste åren, från 2010 (86 %) till 2014 (95 %).
Även 97 % av de enskilda kantzonerna/skyddszonerna fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket
bra), vilket är samma resultat som 2014 (diagram 9). År 2013 har ett något bättre resultat med
98 % godkänt. En förändring har också skett inom gruppen godkänt; Betyg 4 har ökat i andel
från 53 % år 2010 till 82 % år 2014 och 2015. En orsak till förbättringen tros vara
utbildningarna i målbilder för god miljöhänsyn som Södras skogliga tjänstemän och
entreprenörer genomgått.
2 av trakterna där kantzon/skyddszon bedömts fick underkänt och 3 stycken av delbetygen för
kantzonerna/skyddszonerna fick underkänt Betyg 2 (Brist). En orsak kan vara då förröjning har
skett inom kantzonen.
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Diagram 8. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2015
som fått godkänt för huvudfunktionen kantzon/skyddszon.

Diagram 9. Betygsfördelning för delfunktion kantzon/skyddszon vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2010 till 2015.
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3.2.4. Slutavverkning - Trädgrupper och Utvecklingsytor
Under 2015 innehöll 88 av trakterna trädgrupper eller utvecklingsytor - sammanlagt 143
stycken. 98 % av trakterna med trädgrupper/utvecklingsytor fick detta huvudbetyget godkänt,
vilket är högst nivå hittills (diagram 10). En förbättring har skett de senaste åren, från 2010 (82
%) till 2013 (97 %) och 2014 (95 %). Även 98 % av de enskilda trädgrupperna/
utvecklingsytorna fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra), vilket är samma resultat som
2013 och bäst hittills (diagram 11). En förändring har också skett inom gruppen godkänt; Betyg
4 har ökat i andel från 57 % år 2010 till 74 % år 2015.
1 av trakterna där trädgrupp/utvecklingsyta bedömts fick underkänt på funktionen och 2 stycken
av enskilda trädgrupper/utvecklingsytor fick underkänt Betyg 2 (Brist).

Diagram 10. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till
2015 som fått godkänt för huvudfunktionen trädgrupper och utvecklingsytor.
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Diagram 11. Betygsfördelning för delfunktion trädgrupp/utvecklingsyta vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2010 till 2015.

3.2.5. Slutavverkning - Impediment
Av 2015 års totalareal i boksluten består 1,8 ha av impediment. För 25 av trakterna har
huvudfunktionen impediment bedömts och 23 delbetyg har satts för enskilda impediment.
Eftersom impediment är en ovanlig funktion är underlaget inte tillräckligt för att uttala sig om
generella trender. Här nedan kommer några slutsatser för de trakter som reviderats.
2015 fick alla trakter där impediment bedömts fick detta huvudbetyget godkänt (samma resultat
2010 och 2011) (diagram 12). Även 100 % av de enskilda impedimenten som bedömts fick
godkänt, alla med betyg 4 – mycket bra, vilket är bäst hittills (diagram 13). En förändring har
skett inom gruppen godkänt: Betyg 4 har ökat i andel från 36 % år 2010 till 100 % år 2015.
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Diagram 12. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till
2015 som fått godkänt för huvudfunktionen impediment.

Diagram 13. Betygsfördelning för delfunktion impediment vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2010 till 2015.
3.2.6. Slutavverkning - Spridda naturvärdesträd
På 114 av trakterna 2015 har huvudfunktionen spridda naturvärdesträd bedömts och 107
delbetyg har satts. 96 % av trakterna med spridda naturvärdesträd har fått detta huvudbetyget
godkänt (diagram 14). Betyget har legat runt 95 % de senaste åren. 2011 har hittills högst andel
godkänt med 100 %. 99 % av delbetygen för naturvärdesträd fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 –
Mycket bra) (diagram 15). Bäst resultat hittills är från 2011 (100 %). En förändring har också
skett inom gruppen godkänt; Betyg 4 har ökat i andel från 48 % år 2010 till 85 % år 2015.
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4 av trakterna där spridda naturvärdesträd bedömts har underkänts och 1 av delbetygen fick
underkänt Betyg 2 (Brist). Fall där funktionen bedömts och underkänts är bland annat när
naturvärdesträd hittats i välta vid väg. Rönn eller sälg kan exempelvis ha slagits sönder vid
fällning av andra träd, när de åkt ner är det också större risk att de av misstag följer med ut från
avverkningen.

Diagram 14. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till
2015 som fått godkänt för huvudfunktionen spridda naturvärdesträd.

Diagram 15. Betygsfördelning för delfunktion spridda naturvärdesträd vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2010 till 2015.
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3.2.7. Slutavverkning - Spridda utvecklingsträd
På 150 av trakterna 2015 har huvudfunktionen spridda utvecklingsträd bedömts och 145
delbetyg har satts. 93 % av trakterna där spridda utvecklingsträd bedömts fick detta
huvudbetyget godkänt (diagram 16). Betyget har legat mellan 90-95 % de senaste åren. 2011 har
hittills högst andel godkänt med 94 %. 93 % av delbetygen för utvecklingsträd fick godkänt
(Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) (diagram 17). Bäst resultat hittills är från 2011 (95 %). En
förändring har också skett inom gruppen godkänt: Betyg 4 har ökat i andel från 38 % år 2010 till
70 % år 2015.
10 av trakterna där spridda utvecklingsträd bedömts har underkänts och 10 av delbetygen för
utvecklingsträd fick underkänt (Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav 2 av dem 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 16. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2015
som fått godkänt för huvudfunktionen spridda utvecklingsträd.
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Diagram 17. Betygsfördelning för delfunktion spridda utvecklingsträd vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2010 till 2015.

3.2.8. Slutavverkning - Torrträd och Lågor
På 160 av trakterna 2015 har huvudfunktionen torrträd och lågor bedömts och 386 delbetyg har
satts. 98 % av trakterna där torrträd och lågor bedömts fick detta huvudbetyget godkänt, vilket är
högst nivå hittills (diagram 18). En förbättring kan ses från 2010 (79 %) och åren framåt. 99 %
av delbetygen för torrträd och lågor fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra), vilket också
är bäst resultat hittills (diagram 19). En förändring har även skett inom gruppen godkänt; Betyg
4 har ökat i andel från 35 % år 2010 till 84 % år 2015. En orsak till förbättringarna tros vara den
feedback som exempelvis entreprenörerna får efter ett grönt bokslut.
3 av trakterna med torrträd och lågor har underkänts på huvudfunktionen. 4 av delbetygen fick
underkänt betyg 2 (brist).
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Diagram 18. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2015
som fått godkänt för huvudfunktionen torrträd och lågor.

Diagram 19. Betygsfördelning för delfunktion torrträd och lågor vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2010 till 2015.

3.2.9. Slutavverkning - Nya Högstubbar
På alla (166) av trakterna 2015 har huvudfunktionen nya högstubbar bedömts och 160 delbetyg
har satts. 98 % av trakterna fick huvudbetyget nya högstubbar godkänt, vilket är högst nivå
hittills (diagram 20). En förbättring har skett de senaste åren, från 2010 (67 %) till 2014 (94 %).
99 % av delbetygen för torrträd och lågor fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra), vilket
också är bäst resultat hittills (diagram 21).
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En förändring har även skett inom gruppen godkänt; Betyg 4 har ökat i andel från 37 % år 2010
till 85 % år 2014 och 2015. En orsak till förbättringen är att skapande av högstubbar på olika sätt
har haft stort fokus under lång tid.
2 av trakterna har underkänts på huvudfunktionen nya högstubbar och 1 av delbetygen fick
underkänt betyg 2 (brist). En orsak till att antalet högstubbar inte alltid godkänns är att
maskinföraren inte alltid har tillgång till arealen för området och det är då svårt att veta hur
många stubbar som ska skapas.

Diagram 20. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2015
som fått godkänt för huvudfunktionen nya högstubbar.

Diagram 21. Betygsfördelning för delfunktion nya högstubbar vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2010 till 2015.
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3.2.10. Slutavverkning - Koncentration
På 162 av trakterna 2015 har huvudfunktionen koncentration bedömts och 179 delbetyg har
satts. 96 % av trakterna där koncentration bedömts fick detta huvudbetyg godkänt, vilket är
högst nivå hittills (diagram 22). En förbättring har skett de senaste åren, från 2010 (77 %) till
2014 (95 %). 96 % av delbetygen för koncentration fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket
bra), vilket är samma som 2014 och bäst resultat hittills (diagram 23). En förändring har även
skett inom gruppen delbetyg godkänt; Betyg 4 har ökat i andel från 39 % år 2010 till 74 % år
2014 (70 % 2015). Orsakerna till förbättringarna är dels att inspektorerna blivit bättre på att
skriva kommentarer i traktdirektiven om att koncentrera hänsynen och dels att koncentration av
hänsyn lyfts under entreprenörsutbildningarna.
6 av trakterna har underkänts på huvudfunktionen koncentration och 7 av delbetygen fick
underkänt (Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav 1 av dem betyg 1. 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. Det finns även fall då markägaren hellre vill ha hänsynen utspridd över hela
området.

Diagram 22. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2015
som fått godkänt för huvudfunktionen koncentration.
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Diagram 23. Betygsfördelning för delfunktion koncentration vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2010 till 2015.

3.2.11. Slutavverkning - Kulturmiljöer
På 78 av trakterna 2015 har huvudfunktionen kulturmiljöer bedömts och 98 delbetyg har satts.
96 % av trakterna där kulturmiljö bedömts fick detta huvudbetyg godkänt, vilket är högst nivå
hittills (diagram 24). På senare år har huvudfunktionen legat på runt 90 % godkänt. 92 % av
delbetygen för kulturmiljö fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) (diagram 25). Bäst
resultat hittills är från 2010 (93 %). Någon längre trend inom gruppen delbetyg godkänt kan inte
utläsas. Andel med betyg 4 var som högst 76 % år 2011 men lägre både innan och efter (71 % år
2015). 3 av trakterna har underkänts på huvudfunktionen kulturmiljö och 3 av delbetygen fick
underkänt betyg 2 (brist).
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Diagram 24. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2015
som fått godkänt för huvudfunktionen kulturmiljöer.

Diagram 25. Betygsfördelning för delfunktion kulturmiljö vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2010 till 2015.
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3.2.12 Slutavverkning - Upplevelsehänsyn
På 111 av trakterna 2015 har huvudfunktionen upplevelsehänsyn bedömts och 226 delbetyg har
satts. 96 % av trakterna där upplevelsehänsyn bedömts fick detta huvudbetyg godkänt (diagram
26). 2014 har hittills högst nivå godkänt (99 %). På senare år har huvudfunktionen legat runt 95100 % godkänt. 96 % av delbetygen för upplevelsehänsyn fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 –
Mycket bra) (diagram 27). Bäst resultat hittills är också från 2014 (99 %). En förändring har
även skett inom gruppen delbetyg godkänt; Betyg 4 har ökat i andel från 42 % år 2010 till 82 %
år 2014 (73 % 2015). 4 av trakterna har underkänts på huvudfunktionen upplevelsehänsyn och 8
av delbetygen fick underkänt betyg 2 (brist).

Diagram 26. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2015
som fått godkänt för huvudfunktionen upplevelsehänsyn.

Diagram 27. Betygsfördelning för delfunktion upplevelsehänsyn vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2010 till 2015.
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3.2.13 Slutavverkning - Mark- och Vattenpåverkan
På alla (166) trakterna 2015 har huvudfunktionen mark- och vattenpåverkan bedömts och 490
delbetyg har satts. 92 % av trakterna fick detta huvudbetyg godkänt (diagram 28). 2014 har
hittills högst nivå godkänt (94 %). En förbättring kan ses från 2010 (76 %) och åren framåt. För
2015 hade Södra Skog miljömålet att huvudfunktionen mark- och vattenpåverkan skulle vara
godkänd på minst 95 % av objekten. Tyvärr nåddes inte målet för 2015.
Dock fick 94 % av delbetygen för mark- och vattenpåverkan godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 –
Mycket bra), vilket är bäst resultat hittills (diagram 29). En förändring har även skett inom
gruppen delbetyg godkänt; Betyg 4 har ökat i andel från 38 % år 2010 till 78 % år 2015.
Införandet av markskoningsgarantin antas ha bidragit stort till förbättringarna.
13 av trakterna har underkänts på huvudfunktionen mark- och vattenpåverkan och 27 av
delbetygen fick underkänt (Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav 3 av dem betyg 1.
Exempel på fall där funktionen underkänts är vid körskador i anslutning till vatten eller när
körning har skett under fel säsong vilket lett till körskador.

Diagram 28. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2015
som fått godkänt för huvudfunktionen mark- och vattenpåverkan.
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Diagram 29. Betygsfördelning för delfunktion mark- och vattenpåverkan vid grönt bokslut
för slutavverkning under perioden 2010 till 2015.
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3.3 Resultat uppdragsrutiner slutavverkning
I Huvudfunktionen uppdragsrutiner ingår exempelvis kontroll av om skogsinspektorn har
dokumenterat att objektet är klassat som Produktion med generell hänsyn (PG) i en Grön
skogsbruksplan eller då en grön skogsbruksplan saknas, om det har gjorts en korrekt
Naturvärdesbedömning enligt våra rutiner. Skälet till detta är att PG-avverkning inte ska ske i
objekt med annan målklassning. Andra funktioner som ingår i uppdragsrutiner är återrapport
från maskinlag, traktdirektiv, avverkningsanmälan, certifieringskrav och grönt körkort.
Andel trakter med godkända uppdragsrutiner har ökat från 50 % år 2010 till 81 % år 2015
(diagram 30). Under de senaste åren har siffran legat runt 80 %.

Diagram 30. Andel trakter vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2008 till 2015
som fått godkänt för huvudfunktionen uppdragsrutiner.
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3.3.1 Slutavverkning - Grön skogsbruksplan
Delfunktionen Grön skogsbruksplan bedömdes 2015 på 115 trakter, varav 98 % fick godkänt
och 98 % fick betyg 4 – Mycket bra. 2 av delbetygen fick underkänt (Betyg 1 – Dåligt eller
Betyg 2 – Brist), varav 1 av dem betyg 1.

Diagram 31. Betygsfördelning för delfunktion grön skogsbruksplan vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2010 till 2015.
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3.3.2 Slutavverkning - Naturvärdesbedömning (grön skogsbruksplan saknas)
Delfunktionen Naturvärdesbedömning bedömdes 2015 på 37 trakter. 97 % av delbetygen fick
godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) (diagram 32). Bäst resultat hittills är från 2012 (100
%). Under perioden har delfunktionen legat på mellan 90-100 % godkänt. En förändring har
skett inom gruppen delbetyg godkänt; Betyg 4 har minskat i andel från 96 % år 2010 till 39 % år
2014. 2015 fick 59 % betyg 4. 1 av delbetygen fick underkänt betyg 1 – dåligt.

Diagram 32. Betygsfördelning för delfunktion naturvärdesbedömning (grön plan saknas)
vid grönt bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2015.
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3.3.3 Slutavverkning - Certifieringskrav och Grönt körkort
Delfunktionen Certifieringskrav och Grönt körkort bedömdes 2015 på 111 trakter. Alla
bedömda trakter fick precis som 2014 godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) för
Certifieringskrav och Grönt körkort och med 100 % betyg 4 (diagram 33). Under perioden har
Certifieringskrav och Grönt körkort legat mellan 95-100 % godkänt.

Diagram 33. Betygsfördelning för delfunktion certifieringskrav och grönt körkort vid grönt
bokslut för slutavverkning under perioden 2010 till 2015.
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3.3.4 Slutavverkning - Återrapport från Maskinlag
Delfunktionen Återrapport från Maskinlag bedömdes 2015 på 147 trakter. 91 % av delbetygen
fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) och det är bäst resultat hittills (diagram 34). En
förbättring syns från 2010 (60 %) och framåt. En förändring har även skett inom gruppen
delbetyg godkänt; Betyg 4 har ökat i andel från 13 % år 2010 till 62 % år 2015. 13 av
delbetygen fick underkänt (Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav 3 av dem betyg 1.

Diagram 34. Betygsfördelning för delfunktion återrapport från maskinlag vid grönt bokslut
för slutavverkning under perioden 2010 till 2015.
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3.3.5 Slutavverkning - Avverkningsanmälan
Delfunktionen Avverkningsanmälan bedömdes 2015 på 151 trakter. 78 % av delbetygen fick
godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) och det är bäst resultat hittills (diagram 35). En
förbättring syns från 2013 (59 %) och framåt. Någon trend sedan 2013 kan inte ses inom
gruppen delbetyg godkänt men Betyg 4 har högst andel 2015 (44 %). 33 av delbetygen fick
underkänt (Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav 8 av dem betyg 1.

Diagram 35. Betygsfördelning för delfunktion avverkningsanmälan vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2013 till 2015.
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3.3.6 Slutavverkning - Traktdirektiv
På alla (166) trakterna 2015 har traktdirektiv bedömts enligt ordinarie fälthandledning för Grönt
Bokslut. 81 % av traktdirektiven fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra), vilket är bäst
resultat hittills (diagram 36). Södra Skog hade nyckeltalet för 2015 att minst 90 % av
traktdirektiven skulle vara godkända vid grönt bokslut, en målsättning som trots förbättringen
inte har uppnåtts. En förbättring har dock även skett inom gruppen godkända traktdirektiv;
Betyg 4 har ökat i andel från 16 % år 2010 till 42 % år 2015. 32 av traktdirektiven har
underkänts (Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav 4 av dem med betyg 1.

Diagram 36. Betygsfördelning för delfunktion traktdirektiv vid grönt bokslut för
slutavverkning under perioden 2010 till 2015.
Utöver ordinarie bedömning av traktdirektiv vid Grönt bokslut gjordes på region Väst och Syd
en mer detaljerad Uppföljning av Traktdirektiv och Traktplanering. Uppföljningen omfattar 104
traktdirektiv med traktplanering, som vardera har bedömts på 26 olika delbetyg (tabell 2) och
fått ett huvudbetyg för naturvård och ett för produktion.
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Tabell 2. Delfunktioner vid Uppföljning av Traktdirektiv och Traktplanering vid
slutavverkning 2015. N=Naturvårdsrelaterad, P=Produktionsrelaterad.
Delfunktion
1

N

2

N/P

Är åtgärdsytorna korrekt inritade i kartan?

3

N/P

Är åtgärderna markerade i terräng enligt standard?

4

P

Är nödkoordinat rätt placerad och om flera namngivna?

5

P

Är basväg, upplag, uppställningsplats, ev. vägvisning markerade korrekt i karta?

6

P

Är basväg, upplag, uppställningsplats, ev. vägvisning markerade i terräng enligt
standard? Är placering av basväg rätt vald?

7

N/P

Är vattendrag (ev. överfart), kraftledningar, stigar inom åtgärdsytan eller som
påverkas av åtgärden markerade korrekt i karta?

8

N/P

Vid behov är överfarter av vattendrag, kraftledningar, stigar markerade i terräng
enl. standard?

9

P

Är produktionskommentarerna tillräckliga för att lösa uppgiften på ett bra sätt? Är
ev. åtgärder som ska utföras av markägaren noterade?

10

P

Är korrekt bärighet på vägar och skogsmark angivet? (bärighetsklasserna enligt
markskoningsgarantin)

11

P

Är korrekt åtgärdstyp angiven?

12

P

Är kartorna gjorda i rätt skalor och centrerade?

13

N

Är rätt metod för natuvärdesbedömning angiven i TD? Finns grön plan och är i så
fall uppgiften korrekt i TD?

14

N

Är trakten rätt målklassad i TD?

15

N

Stämmer målklass och naturvärdesbedömning på TD med verkligheten? Grundar
sig på intrycket man får på beståndet efter avverkning.

16

N

Framgår det om trakten omfattas av Natura 2000 eller vattenskyddsområde?

17

N

Är kantzoner, hänsynsytor, forn/kulturlämningar markerade i karta? (Vid
yttäckande hänsyn över hela ytan räcker det med text)

18

N

Om det finns behov är kantzoner, hänsynsytor, forn/kulturlämningar markerade i
terräng?

19

N

Är naturvårdskommentarerna tillräckliga för att lösa uppgiften på ett bra sätt?

20

P

Har traktdirektiv skapats för alla åtgärderna och finns kopplingar gjorda mellan
TD?

21

P

Om det finns flera TD på samma lev. har TD getts ett eget namn?

22

P

Var förberedelser och ev. kontakter med berörda grannfastigheter klara vid
åtgärdsstart?

Finns det en samstämmighet mellan hyggesanmälan och traktdirektiv?

23 N/P

Är återkoppling gjord av entreprenör och finns relevant information med i
återkopplingen?

24

P

Är upplagen tillräckligt stora för att klara hela volymen och är det ändamålsenligt
placerat? Om inte är det kommenterat i TD?

25

P

Är det tydligt vad som gäller med egenved?

26

P

Grothantering angivit i TD?
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Av region Västs och Syds traktdirektiv fick 92 % godkänt i den ordinarie bedömningen i Gröna
Bokslut (diagram 37). I den utökade uppföljningen fick 84 % godkänt huvudbetyg för naturvård
och 96 % för produktion. Inom gruppen godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) bestod 31 %
av betyg 4 för naturvård och 37 % av betyg 4 för produktion. 17 av traktdirektiven med
traktplanering fick underkänt (Betyg 2 – Brist) på huvudbetyget naturvård och 4 stycken på
huvudbetyget produktion.

Diagram 37. Uppföljning av traktdirektiv och traktplanering på region Syd och Väst vid
grönt bokslut för slutavverkning 2015. Betygsfördelning redovisat dels för den utökade
uppföljningen under 2015 med naturvårdsrelaterat respektive produktionsrelaterat
huvudbetyg och dels för betyget för traktdirektivet enligt ordinarie bedömning i grönt
bokslut.
13 av delfunktionerna som bedömdes är naturvårdsrelaterade (tabell 2, diagram 38). De
delfunktioner som har bäst betyg vad gäller andel godkänt och till viss del även för andel betyg
4 är:
- Åtgärdsytor korrekt inritade i kartan och markerade i terrängen (2, 3)
- Rätt målklass i TD (14, 15)
- Uppgift om Grön Plan och naturvärdesbedömning korrekt (13)
- Om trakten omfattas av Natura 2000 eller vattenskyddsområde framgår det (16)
De delfunktioner som har sämre betyg vad gäller andel underkänt är:
- Överfarter av vattendrag, kraftledningar, stigar markerade korrekt i karta och vid behov i
terräng (7, 8)
- Kantzoner, hänsynsytor, forn/kulturlämningar markerade i karta och vid behov i terräng
(17, 18)
- Naturvårdskommentarer tillräckliga för att lösa uppgiften på ett bra sätt (19)
Det finns även förbättringspotential för exempelvis:
- Samstämmighet mellan hyggesanmälan och traktdirektiv (1)
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Diagram 38. Utökad uppföljning av traktdirektiv och traktplanering på region Syd och Väst
vid grönt bokslut för slutavverkning 2015 – betygsfördelning för naturvårdsrelaterade
delfunktioner.
18 av delfunktionerna som bedömdes är produktionsrelaterade (tabell 2, diagram 39). De
delfunktioner som har bäst betyg vad gäller andel godkänt och till viss del även för andel betyg
4 är:
- Åtgärdsytor korrekt inritade i kartan och markerade i terrängen (2, 3)
- Nödkoordinat rätt placerad och om flera namngivna (4)
- Basväg, upplag, uppställningsplats, ev. vägvisning markerade korrekt i karta och terräng.
Placering basväg rätt vald (5, 6)
- Korrekt bärighet på vägar och skogsmark angivet enligt markskoningsgarantin (10)
- Korrekt åtgärdstyp angiven (11)
- TD skapat för alla åtgärderna och kopplingar gjorda mellan TD (20)
- Om flera TD på samma lev. har TD getts ett eget namn (21)
- Upplagen tillräckligt stora för att klara hela volymen och ändamålsenligt placerat (24)
- Om Grothantering, angivet i TD (26)
De delfunktioner som har sämre betyg vad gäller andel underkänt är:
- Överfarter av vattendrag, kraftledningar, stigar markerade korrekt i karta och vid behov i
terräng (7, 8)
- Förberedelser och ev. kontakter med berörda grannfastigheter klara vid åtgärdsstart (22)
Det finns även förbättringspotential för exempelvis:
- Produktionskommentarer tillräckliga för att lösa uppgiften på ett bra sätt, ev. åtgärder
som ska utföras av markägaren noterade (9)
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Diagram 39. Utökad uppföljning av traktdirektiv och traktplanering på region Syd och Väst
vid grönt bokslut för slutavverkning 2015 – betygsfördelning för produktionsrelaterade
delfunktioner.
Vid jämförelse mellan Traktbetyg och ordinarie betyg för Traktdirektiv i Grönt bokslut syns
sambandet att bättre Traktdirektiv ökar sannolikhet för högre Traktbetyg (diagram 40). Samma
samband syns vid jämförelse mellan Traktbetyg i Grönt bokslut och naturvårds- respektive
produktionsrelaterat betyg i den utökade uppföljningen för Traktdirektiv och Traktplanering på
region Syd och Väst (diagram 41 och 42).

Diagram 40. Jämförelse mellan traktbetyg och betyg för traktdirektiv vid grönt bokslut för
slutavverkning 2015. I jämförelsen har traktbetygen ställts mot medelvärdet för
traktdirektiven i vardera betygsklassen för traktbetygen.
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Diagram 41. Jämförelse mellan traktbetyg och naturvårdsrelaterat huvudbetyg för
traktdirektiv och traktplanering vid grönt bokslut för slutavverkning 2015 på region Syd och
Väst. I jämförelsen har de naturvårdsrelaterade betygen ställts mot medelvärdet för
traktdirektiven i vardera betygsklassen för de naturvårdsrelaterade betygen.

Diagram 42. Jämförelse mellan traktbetyg och produktionsrelaterat huvudbetyg för
traktdirektiv och traktplanering vid grönt bokslut för slutavverkning 2015 på region Syd och
Väst. I jämförelsen har de produktionsrelaterade betygen ställts mot medelvärdet för
traktdirektiven i vardera betygsklassen för de produktionsrelaterade betygen.
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3.4 Resultat areal hänsyn och antal respektive volym kvarlämnade träd vid
slutavverkning
3.4.1 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
(diagram 43). 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 perioden 2007-2015 är 5,2 % av avverkad areal.

Diagram 43. Areal generell hänsyn som lämnats på produktiv skogsmark vid slutavverkning
under åren 2007 till 2015. Arealen redovisas som procent av den totala avverkningsytan.
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3.4.2 Slutavverkning - Volym för kvarlämnade döda och levande träd
Den volym döda och levande träd som lämnas vid slutavverkning har under de senaste åren
legat på runt 10-12 m3sk per hektar (diagram 44). 2015 var snittet på 10,8 m3sk per hektar,
störst volym lämnades 2010 (13,5). Medelvärdet för lämnad volym gröna träd (naturvärdes- och
utvecklingsträd) under perioden 2007-2015 är 8 m3sk per hektar. Medelvärdet för lämnad
volym torrträd och lågor är 1,8 m3sk per hektar och för volym nyskapade högstubbar 0,6 m3sk
per hektar.

Diagram 44. Volym av död och levande träd som lämnats vid slutavverkning under åren
2007 till 2015.

3.4.3 Slutavverkning - Antal kvarlämnade döda och levande träd
Antalet döda och levande träd som lämnas vid slutavverkning har under de senaste åren legat på
runt 30 träd per hektar (diagram 45 och tabell 3). 2015 var snittet 29 träd, flest träd lämnades
2010 (34). Medelvärdet för lämnade gröna träd (naturvärdes- och utvecklingsträd) under
perioden 2007-2015 är 19,5 träd per hektar. Medelvärdet för lämnade torrträd och lågor är 5,6
träd per hektar och för nyskapade högstubbar 3,1 träd per hektar.
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Diagram 45. Antal döda och levande träd som lämnats vid slutavverkning under åren 2007
till 2015.
Tabell 3. Antal kvarlämnade döda och levande träd vid grönt bokslut för slutavverkning
under perioden 2007 till 2015.

Funktion

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Medel

Gröna träd

13,9

17,6

16,7 26,0

18,8 22,4

21,3 18,6

20,1

19,5

naturvärdesträd

-

-

-

2,0

2,5

4,4

3,4

3,5

utvecklingsträd

-

-

-

24,0

16,0 18,6

16,9 13,9

16,7

17,7

7,6

4,3

6,6

5,0

5,0

5,5

5,8

5,6

4,9

5,6

1,8

1,2

3,0

1,5

1,1

1,8

1,5

1,7

1,1

1,6

naturliga högstubbar 2,2

1,7

1,9

2,0

1,8

1,9

2,3

1,7

1,4

1,9

lågor

3,6

1,4

1,7

1,5

1,7

1,8

2

2,2

2,4

2,0

Nya högstubbar

2,6

1,8

2,6

3,1

2,6

3,3

4

3,7

4,1

3,1

TOTALT

24,1

23,7

25,9 34,1

29,1

28,2

Torrträd och Lågor
hela torrträd

3,8

26,4 31,2

4,7

31,1 27,9
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4. Gallring
4.1 Underlag och övergripande resultat för gallring
Under grönt bokslut 2015 har totalt 1 017 ha gallring reviderats fördelat på 183 trakter med en
snittareal på 5,6 ha.
Tabell 4. Trakterna som reviderats i gröna bokslut för gallring 2010-2015.
2011

2012

2013

2014

2015

Totalareal
(ha)

903

707

798

964

1 017

Medelareal
(ha)

6,4

4,9

4,8

5,1

5,6

141

144

167

191

183

141

144

90

101

97

0

0

77

90

86

Antal
revisioner
1:a-gallring
2:a-gallring

96 % av trakterna fick betyg godkänt (Betyg 3 – Bra eller 4 – Mycket bra) under 2015, vilket är
högst nivå hittills (diagram 46). Södra Skog hade som nyckeltal för 2015 att minst 90 % av
objekten skulle vara godkända, vilket alltså infriades. En förändring har även skett i
fördelningen mellan betyg 3 och 4 inom gruppen godkänt; Betyg 4 har ökat i andel från 2011
(33 %) till 2015 (61 %).
8 av trakterna 2015 fick underkänt betyg 2 (brist). Orsakerna till att trakterna underkändes var
varierande, men en hel del av dem hade brister vad gäller Naturvärdesträd, Kulturmiljöer och
Hänsynskrävande biotoper (diagram 47). Det fanns också brister vad gäller nya högstubbar,
torrträd och lågor, lövandel och påverkan på mark- och vatten.
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Diagram 46. Andel godkända trakter och betyg för de trakter som bedömts vid grönt bokslut
för gallring 2011 till 2015.

Diagram 47. Andel godkänt för de olika huvudfunktionerna vid grönt bokslut för gallring
2015.
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4.2. 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 delobjekt sätts ett delbetyg. Det är sedan
de samlade delbetygen inom respektive funktion som ligger till grund för det samlade betyget
för huvudfunktionen.
I diagram 48 syns medelvärden för hur stor andel av trakterna under perioden 2011 till 2015 som
innehåller de olika huvudfunktionerna. 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 48. Redogörelse för hur stor andel av trakterna som de olika huvudfunktionerna
förekommer på vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015.
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4.2.1 Gallring - Lövandel
På 175 av trakterna 2015 har huvudfunktionen lövandel bedömts och 157 delbetyg har satts. På
95 % av trakterna där lövandel bedömts har detta huvudbetyg godkänts (diagram 49). 2011 har
hittills högst nivå godkänt (99 %). 95 % av delbetygen för lövandel fick godkänt (Betyg 3 – Bra,
4 – Mycket bra) (diagram 50). Bäst resultat hittills är 99 % 2011. En förändring har skett inom
gruppen delbetyg godkänt; Betyg 4 har ökat i andel från 55 % år 2011 till 74 % år 2015. 8 av
trakterna har underkänts på huvudfunktionen lövandel och 8 av delbetygen fick underkänt
(Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav 2 av dem betyg 1.

Diagram 49. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015 som
fått godkänt för huvudfunktionen lövandel.

Diagram 50. Betygsfördelning för delfunktion lövandel vid grönt bokslut för gallring under
perioden 2011 till 2015.
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4.2.2 Gallring - Underväxt vid förröjning
På 105 av trakterna 2015 har huvudfunktionen förröjning bedömts och 63 delbetyg har satts. 87
% av trakterna där förröjning bedömts har fått detta huvudbetyg godkänt (diagram 51). 2011 har
hittills högst nivå godkänt (90 %). Däremellan var resultatet sämre, med 2013 som sämst (70
%). 79 % av delbetygen för förröjning fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) (diagram
52). Bäst resultat hittills är 90 % 2011. En förändring har skett inom gruppen delbetyg godkänt;
Betyg 4 har minskat i andel från 46 % år 2012 till 29 % år 2015.
13 av trakterna har underkänts på huvudfunktionen förröjning och 13 av delbetygen fick
underkänt betyg 2 (brist). Orsakerna kan vara att det har röjts även om det inte behövts eller att
röjningen skett onödigt hårt.

Diagram 51. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015 som
fått godkänt för huvudfunktionen förröjning.
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Diagram 52. Betygsfördelning för delfunktion förröjning vid grönt bokslut för gallring
under perioden 2011 till 2015.

4.2.3. Gallring - Hänsynskrävande biotoper
På 52 av trakterna 2015 har huvudfunktionen hänsynskrävande biotop bedömts och 60 delbetyg
har satts. 92 % av trakterna där hänsynskrävande biotop bedömts har fått detta huvudbetyg
godkänt (diagram 53). 2011 har hittills högst nivå godkänt (100 %). Däremellan har resultatet
varit sämre, med 2013 som sämst (80 %). 92 % av delbetygen för hänsynsbiotop fick godkänt
(Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) (diagram 54). Bäst resultat hittills är 100 % 2011. Inom
gruppen delbetyg godkänt har Betyg 4 högst andel år 2015 (78 %) och lägst 2013 (44 %).
4 av trakterna har underkänts på huvudfunktionen hänsynskrävande biotop och 5 av delbetygen
fick underkänt betyg 2 (brist). Fall som underkänts är exempelvis då röjning skett i
hänsynsbiotopen eller om körning som påverkat området negativt har skett i eller intill.
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Diagram 53. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015 som
fått godkänt för huvudfunktionen hänsynskrävande biotop.

Diagram 54. Betygsfördelning för delfunktion hänsynskrävande biotop vid grönt bokslut för
gallring under perioden 2011 till 2015.
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4.2.4. Gallring - Kantzoner och skyddszoner
På 105 av trakterna 2015 har huvudfunktionen kantzoner och skyddszoner bedömts och 109
delbetyg har satts. 98 % av trakterna där kantzoner och skyddszoner bedömts fick detta
huvudbetyg godkänt, vilket är bäst resultat hittills (diagram 55). Övriga år ligger omkring 95 %.
99 % av delbetygen för kantzoner och skyddszoner fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket
bra), vilket också är bäst resultat hittills (diagram 56). Inom gruppen delbetyg godkänt syns
ingen trend för andel Betyg 4, men bäst resultat har 2015 (83 %). 2 av trakterna har underkänts
på huvudfunktionen kantzoner och skyddszoner och 1 av delbetygen fick underkänt betyg 2
(brist).

Diagram 55. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015 som
fått godkänt för huvudfunktionen kantzon/skyddszon.

Diagram 56. Betygsfördelning för delfunktion kantzon/skyddszon vid grönt bokslut för
gallring under perioden 2011 till 2015.
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4.2.5. Gallring - Trädgrupper och utvecklingsytor
På 31 av trakterna 2015 har huvudfunktionen trädgrupper och utvecklingsytor bedömts och 26
delbetyg har satts. Varje år har alla trakter där trädgrupper och utvecklingsytor bedömts fått
detta huvudbetyg godkänt (diagram 57). Även alla delbetygen för trädgrupper och
utvecklingsytor har alla år fått godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra), bortsett för 2011 (96 %)
(diagram 58). Inom gruppen delbetyg godkänt syns ingen trend för andel Betyg 4, men är som
lägst 86 % (2012). Bäst resultat har 2015 och 2013 med 100 % Betyg 4.

Diagram 57. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015 som
fått godkänt för huvudfunktionen trädgrupper och utvecklingsytor.

Diagram 58. Betygsfördelning för delfunktion trädgrupp/utvecklingsyta vid grönt bokslut för
gallring under perioden 2011 till 2015.
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4.2.6. Gallring - Impediment
Av 2015 års totalareal i boksluten består 2,2 ha av impediment. På 39 av trakterna har
huvudfunktionen impediment bedömts och 32 delbetyg har satts. 97 % av trakterna där
impediment bedömts har fått detta huvudbetyg godkänt (diagram 59). Bäst resultat hittills är från
2014 (100 %). En förbättring kan ses från 2010 (87 %) och åren framåt. 100 % av delbetygen för
impediment 2015 fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra), vilket är andra året på rad och
bäst resultat hittills (diagram 60). En förändring har också skett inom gruppen godkänt; Betyg 4
har ökat i andel från 63 % år 2011 till 88 % år 2015. 1 av trakterna har underkänts på
huvudfunktionen impediment.

Diagram 59. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015 som
fått godkänt för huvudfunktionen impediment.

Diagram 60. Betygsfördelning för delfunktion impediment vid grönt bokslut för gallring
under perioden 2011 till 2015.
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4.2.7. Gallring - Spridda naturvärdesträd
På 95 av trakterna 2015 har huvudfunktionen spridda naturvärdesträd bedömts och 53 delbetyg
har satts. 91 % av trakterna där spridda naturvärdesträd bedömts har fått detta huvudbetyg
godkänt (diagram 61). Bäst resultat hittills är från 2011 och 2012 (96 %). 91 % av delbetygen
för spridda naturvärdesträd fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra), vilket är tredje året i
rad (diagram 62). Bäst resultat hittills är från 2011 (97 %). Inom gruppen godkänt minskade
Betyg 4 i andel från 85 % år 2011 till 59 % år 2013, för att sedan öka till 2015 (72 %). 8 av
trakterna har underkänts på huvudfunktionen spridda naturvärdesträd och 5 av delbetygen fick
underkänt (Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav 1 av dem betyg 1.

Diagram 61. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015 som
fått godkänt för huvudfunktionen spridda naturvärdesträd.

Diagram 62. Betygsfördelning för delfunktion spridda naturvärdesträd vid grönt bokslut för
gallring under perioden 2011 till 2015.
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4.2.8. Gallring - Spridda utvecklingsträd
På 116 av trakterna 2015 har huvudfunktionen spridda utvecklingsträd bedömts och 21 delbetyg
har satts. Varje år har alla trakter där spridda utvecklingsträd bedömts fått detta huvudbetyg
godkänt (diagram 63). Även alla delbetygen för spridda utvecklingsträd har alla år fått godkänt
(Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) (diagram 64). Inom gruppen delbetyg godkänt syns ingen trend
för andel Betyg 4, men är som lägst 2015 (76 %). Bäst resultat har 2013 med 91 % Betyg 4.

Diagram 63. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015 som
fått godkänt för huvudfunktionen spridda utvecklingsträd.

Diagram 64. Betygsfördelning för delfunktion spridda utvecklingsträd vid grönt bokslut för
gallring under perioden 2011 till 2015.
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4.2.9. Gallring - Torrträd och lågor
På 158 av trakterna 2015 har huvudfunktionen torrträd och lågor bedömts och 46 delbetyg har
satts. 96 % av trakterna där torrträd och lågor bedömts har fått detta huvudbetyg godkänt, vilket
är en klar förbättring i jämförelse med 2014 (79 %) (diagram 65). Bäst resultat hittills är från
2013 (97 %). 91 % av delbetygen för torrträd och lågor 2015 fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 –
Mycket bra) (diagram 66). Bäst resultat hittills är från 2011 och 2013 (97 %). En förändring har
också skett inom gruppen godkänt; Betyg 4 har minskat i andel från 80 % år 2012 till 17 % år
2015. En orsak till försämringen kan vara att de lågor som ligger kvar efter stormen Gudrun nu
har brutits ner så mycket att det är svårt att flytta på dem om de ligger i vägen utan att ha sönder
dem, vilket gör att man kanske istället kör över dem.
6 av trakterna har underkänts på huvudfunktionen torrträd och lågor och 4 av delbetygen fick
underkänt (Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav 2 av dem betyg 1.

Diagram 65. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015 som
fått godkänt för huvudfunktionen torrträd och lågor.
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Diagram 66. Betygsfördelning för delfunktion torrträd och lågor vid grönt bokslut för
gallring under perioden 2011 till 2015.

4.2.10 Gallring - Nya högstubbar
På 178 av trakterna 2015 har huvudfunktionen nya högstubbar bedömts och 62 delbetyg har
satts. 85 % av trakterna där nya högstubbar bedömts har fått detta huvudbetyg godkänt, vilket är
bäst resultat hittills och en klar förbättring i jämförelse med 2014 (65 %) (diagram 67). 65 % av
delbetygen för nya högstubbar fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) (diagram 68). Bäst
resultat hittills är från 2013 (73 %). En förändring verkar också ha skett inom gruppen godkänt:
Betyg 4 har ökat i andel från 30 % år 2011 till 47 % år 2015 (48 % 2013).
25 av trakterna har underkänts på huvudfunktionen nya högstubbar och 22 av delbetygen fick
underkänt (Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav 7 av dem betyg 1. Det finns en trend att
bara lämna högstubbar av löv vid gallring i barrskog, en jämnare trädslagsfördelning behövs. En
bieffekt kan dessutom vara att det blir svårt att nå upp till en tillräcklig lövandel i beståndet.
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Diagram 67. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015 som
fått godkänt för huvudfunktionen nya högstubbar.

Diagram 68. Betygsfördelning för delfunktion nya högstubbar vid grönt bokslut för gallring
under perioden 2011 till 2015.
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4.2.11 Gallring - Kulturmiljöer
På 59 av trakterna 2015 har huvudfunktionen kulturmiljöer bedömts och 69 delbetyg har satts.
89 % av trakterna där kulturmiljöer bedömts har fått detta huvudbetyg godkänt, vilket är bättre
än 2014 (83 %), men bäst hittills är 2011 (98 %) (diagram 69). 83 % av delbetygen för
kulturmiljöer fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra), vilket är i nivå med de två senaste
åren (diagram 70). Bäst resultat hittills är från 2011 (99 %). En förändring har skett inom
gruppen godkänt; Betyg 4 har ökat i andel från 41 % år 2014 till 70 % år 2015. Flest betyg 4 var
under 2012 (81 %). 6 av trakterna har underkänts på huvudfunktionen kulturmiljöer och 12 av
delbetygen fick underkänt (Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav 1 av dem betyg 1.

Diagram 69. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015 som
fått godkänt för huvudfunktionen kulturmiljöer.

Diagram 70. Betygsfördelning för delfunktion kulturmiljöer vid grönt bokslut för gallring
under perioden 2011 till 2015.
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4.2.12 Gallring - Upplevelsehänsyn
På 24 av trakterna 2015 har huvudfunktionen upplevelsehänsyn bedömts och 8 delbetyg har
satts. Varje år, utom 2014, har alla trakter där upplevelsehänsyn bedömts fått detta huvudbetyg
godkänt (diagram 71). Även alla delbetygen för upplevelsehänsyn har 2015 och flera av de
andra åren fått godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) (diagram 72). Inom gruppen delbetyg
godkänt syns ingen trend för andel Betyg 4. 2015 har 75 % betyg 4. Bäst resultat har 2012 med
78 % Betyg 4.

Diagram 71. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015 som
fått godkänt för huvudfunktionen upplevelsehänsyn.

Diagram 72. Betygsfördelning för delfunktion upplevelsehänsyn vid grönt bokslut för gallring
under perioden 2011 till 2015.
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4.2.13 Gallring - Mark- och vattenpåverkan
På 181 av trakterna 2015 har huvudfunktionen mark- och vattenpåverkan bedömts och 589
delbetyg har satts. 94 % av trakterna där mark- och vattenpåverkan bedömts har fått detta
huvudbetyg godkänt, vilket är bättre än 2014 (90 %), men bäst hittills är 2012 (97 %) (diagram
73). 96 % av delbetygen för mark- och vattenpåverkan fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket
bra), vilket är bäst resultat hittills (diagram 74). En förändring har skett inom gruppen godkänt;
Betyg 4 har ökat i andel från 68 % år 2011 till 84 % år 2015. 10 av trakterna har underkänts på
huvudfunktionen mark- och vattenpåverkan och 23 av delbetygen fick underkänt (Betyg 1 –
Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav 1 av dem betyg 1.

Diagram 73. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015 som
fått godkänt för huvudfunktionen mark- och vattenpåverkan.

Diagram 74. Betygsfördelning för delfunktion mark- och vattenpåverkan vid grönt bokslut för
gallring under perioden 2011 till 2015.
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4.3 Resultat uppdragsrutiner vid gallring
I Huvudfunktionen uppdragsrutiner ingår exempelvis kontroll av om skogsinspektorn har
dokumenterat att objektet är klassat som Produktion med generell hänsyn (PG) i en Grön
skogsbruksplan eller då en grön skogsbruksplan saknas, om det har gjorts en korrekt
Naturvärdesbedömning enligt våra rutiner. Skälet till detta är att PG-gallring inte ska ske i
objekt med annan målklassning. Andra funktioner som ingår i uppdragsrutiner är återrapport
från maskinlag, traktdirektiv, certifieringskrav och grönt körkort.
Andel trakter med godkända uppdragsrutiner vid grönt bokslut för gallring är 96 % 2015, vilket
är bäst hittills. Andel godkända uppdragsrutiner har tidigare legat mellan 80-90 % (diagram 75).

Diagram 75. Andel trakter vid grönt bokslut för gallring 2011 till 2015 som fått godkänt för
huvudfunktionen uppdragsrutiner.
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4.3.1 Gallring - Grön skogsbruksplan
Delfunktionen grön skogsbruksplan bedömdes 2015 på 143 trakter, varav 100 % fick godkänt
och 100 % fick betyg 4 – Mycket bra (diagram 76). Under perioden 2011 till 2015 har
delfunktionen legat på mellan 98-100 % godkänt, med en hög andel betyg 4.

Diagram 76. Betygsfördelning för delfunktion grön skogsbruksplan vid grönt bokslut för
gallring under perioden 2011 till 2015.
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4.3.2 Gallring - Naturvärdesbedömning (grön skogsbruksplan saknas)
Delfunktionen naturvärdesbedömning bedömdes 2015 på 37 trakter. 97 % av delbetygen fick
godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) (diagram 77). Bäst resultat hittills är från 2011 (100
%). Under perioden har delfunktionen legat på mellan 90-100 % godkänt. 2015 fick 68 % betyg
4, bäst resultat hittills är från 2012 (77 %).
1 av delbetygen fick underkänt betyg 2 – brist.

Diagram 77. Betygsfördelning för delfunktion naturvärdesbedömning vid grönt bokslut för
gallring under perioden 2011 till 2015.
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4.3.3 Gallring - Certifieringskrav och grönt körkort
Delfunktionen certifieringskrav och grönt körkort bedömdes 2015 på 178 trakter. Alla bedömda
trakter har alla år fått godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) för certifieringskrav och grönt
körkort och i år och 2014 med 100 % betyg 4 (diagram 78).

Diagram 78. Betygsfördelning för delfunktion certifieringskrav och grönt körkort vid grönt
bokslut för gallring under perioden 2011 till 2015.
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4.3.4 Gallring - Traktdirektiv
På 179 av trakterna 2015 har delfunktionen traktdirektiv bedömts. 83 % av traktdirektiven fick
godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra), vilket är bäst resultat hittills (diagram 79). Södra Skog
hade nyckeltalet för 2015 att minst 90 % av traktdirektiven skulle vara godkända vid grönt
bokslut, en målsättning som trots förbättringen inte har uppnåtts. En förändring har dock även
skett inom gruppen godkända traktdirektiv; Betyg 4 har ökat i andel från 18 % år 2010 till 37 %
år 2015.
31 av traktdirektiven har underkänts (Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav 2 av dem
med betyg 1.

Diagram 79. Betygsfördelning för delfunktion traktdirektiv vid grönt bokslut för gallring
under perioden 2011 till 2015.

61
(2)

4.3.5 Gallring - Återrapport från maskinlag
Delfunktionen återrapport från maskinlag bedömdes 2015 på 163 trakter.
89 % av delbetygen fick godkänt (Betyg 3 – Bra, 4 – Mycket bra) och det är bäst resultat hittills
(diagram 80). En förbättring syns från 2013 (67 %) och framåt. En förändring har även skett
inom gruppen delbetyg godkänt; Betyg 4 har ökat i andel från 36 % år 2013 till 54 % år 2015.
18 av delbetygen fick underkänt (Betyg 1 – Dåligt eller Betyg 2 – Brist), varav 3 av dem betyg
1.

Diagram 80. Betygsfördelning för delfunktion återrapport från maskinlag vid grönt bokslut
för gallring under perioden 2011 till 2015.

5. Tack till 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 2015, ett stort tack
till dessa!
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Reg. Väst
Lars-Åke Carlzon (Södra)
Reg. Öst
Stefan Olheden (konsult)
Fredrik Melakari (Södra)
Reg. Syd
Lars-Anders Johnsson (konsult)
Carl-Axel Gard (konsult)
Regionala samordnare (Skötsel- och miljöledare)
Reg. Väst
Andreas Alvehus
Reg. Öst
Ylva Thorn-Andersen
Reg. Syd
Henrik Holmberg

