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Förord
I september 2009 presenterade Skogsstyrelsen rekommendationer för stubbskörd. Det 
var resultatet av ett regeringsuppdrag myndigheten hade att sammanställa kunskap och 
utifrån denna utforma rådgivningsinsatser om lämpliga metoder för stubbskörd. Vid 
avrapporteringen av regeringsuppdraget föreslog Skogsstyrelsen att en kontrollstation 
skulle införas 2013 med avsikt att bland annat följa upp miljöhänsyn vid stubbskörd.

Något år efter det att Skogsstyrelsens rekommendationer hade presenterats minskade 
omfattningen av stubbskörd kraftigt. En bidragande orsak till det var beslut inom svens-
ka FSC att stubbskörd endast fick ske i försöksverksamhet på mark certifierad enligt 
FSC. Sedan dess sker stubbskörd, om alls, i mycket begränsad omfattning och enbart i 
försökssyfte.

Under åren 2012–2013 genomförde Skogsstyrelsen en uppföljning av miljöhänsyn vid 
stubbskörd. Resultatet från denna uppföljning presenteras härmed. Resultaten kan ge 
en vägledning i framtida hantering av stubbskörd om och när verksamheten åter ökar i 
omfattning. Arbetet har genomförts inom projektet Adaptiv skogsskötsel.

Även om mängden stubbskörd under senare år minskat kraftigt är det av stor vikt att vi 
får fram och dokumenterar kunskaper om hänsyn vid stubbskörd. Detta då det är svårt 
att förutsäga när kunskaperna på nytt blir aktuella.

Jag vill därför rikta ett varmt tack till författarna och arbetsgruppen för ett viktigt bidrag 
till vår kunskap kring stubbskörd.

Rapporten ingår i Skogsstyrelsens rapportserie vilket innebär att tolkningar, slutsatser 
och förslag är författarnas egna.

Erik Sollander
Projektledare Adaptiv skogsskötsel 
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Sammanfattning och slutsatser
Under 2012 och 2013 genomförde Skogsstyrelsen en uppföljning av miljöhänsyn vid 
stubbskörd utifrån de rekommendationer för hänsyn som myndigheten tagit fram inom 
ramen för det regeringsuppdrag om stubbskörd som genomfördes 2009. Resultaten från 
uppföljningen har sammanställts i denna rapport.

Av de hänsynsföreteelser som ingick i uppföljningen var trädbevuxna hänsynsytor (träd-
grupper) och fuktig eller blöt mark de vanligaste och förekom på mer än hälften av de 
86 st inventerade hyggena. Diken var också relativt vanligt förekommande. Lämningar 
kopplade till kulturmiljöer återfanns på vart femte hygge, medan resterande hänsynsfö-
reteelser var mer ovanliga.

Resultaten från hänsynsuppföljningen visar sammanfattningsvis att man vid stubbskörd 
undviker hyggen med större blöta och fuktiga områden eller med torvmark. Resultatet 
indikerar också att man undviker objekt med kraftig lutning. Där man skördat stubbar 
visar uppföljningen att hänsynen till trädbevuxna hänsynsytor, sjöar och vattendrag och 
till diken behöver förbättras. Resultaten indikerar också bristande hänsyn vid stigar och 
leder samt finjordsrik mark. När det gäller övriga kulturhistoriska lämningar visar upp-
följningen ofta på god hänsyn, undantaget där lämningarna inte varit markerade i fält 
eller på karta. I vissa delar, till exempel när det gäller fornlämningar, är underlaget för 
litet för att kunna dra några slutsatser.  

Enligt Skogsstyrelsens rekommendationer ska 15–25 procent av volymen av både gran- 
och tallstubbar lämnas på hygget vid stubbskörd. Uppföljningen av lämnade barrstubbar 
visar att man i cirka 80 procent av fallen har lämnat hänsyn i enlighet med instruktio-
nen. Resultatet innebär alltså att hänsynen vad gäller lämnade barrstubbar i de flesta fall 
varit god.

Resultaten visar att det finns förbättringspotential när det gäller hänsyn till trädbevux-
na hänsynsytor vid stubbskörd. I merparten av fallen har man lämnat en skyddszon på 
mindre än 5 meter vilket betyder att ökad risk för försämring av trädens stabilitet, utöver 
hyggesupptagningen i sig, finns.

Rekommendationen är att lämna skyddszoner intill kantzoner mot vatten och att, i de 
fall trädbevuxna kantzoner saknas, lämna stubbar inom en skyddszon på 10–15 meter. 
I många fall har man lämnat en skyddszon som är för smal, det vill säga mindre än 10 
meter. Man skulle ha behövt göra skyddszonen åtminstone dubbelt så bred för att upp-
fylla rekommendationerna. Tillsammans med hänsynen till diken bedöms detta vara det 
största förbättringsområdet enligt uppföljningen. 

I rekommendationerna anges att eventuell anpassning av stubbskörd vid diken bör ske 
med beaktande av risken för negativ påverkan på vattenkvaliteten. Det innebär att det 
är upp till den som planerar och/eller genomför stubbskörden att bedöma dels risken för 
negativ påverkan, dels behov av anpassning. Enligt uppföljningen har majoriteten av 
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dikessträckningen en skyddszon på mindre än 2 meter. Det bedöms vara för lite för att 
förhindra att vattenkvaliteten försämras, men också för att säkerställa att dikets avvatt-
nade funktion bibehålls. 

Den begränsade areal med fuktig eller blöt mark som förekom på de inventerade hyg-
gena indikerar att ett urval görs vid planeringen av stubbskörd så att hyggen, eller delar 
av hyggen med för stor del sådana markförhållanden undantas. Resultaten från den areal 
med fuktig eller blöt mark där stubbskörd bedrivits visar på en viss förbättringspotential 
när det gäller hänsyn till fuktig och blöt mark.

I sammanlagt 20 fall hade stubbar skördats på finjordsrika marker som var så stora  
(> 0,3 hektar) att de motiverade uppföljning. I 14 fall förekom även körspår. Skogssty-
relsens rekommendationer säger att man i flacka bestånd som inte ligger i anslutning till 
vatten och där risken för markkompaktering bedöms som liten kan skörda stubbar även 
på finjordsrika marker. Därmed innebär inte det faktum att stubbskörd skett på finjords-
rika marker att man inte följt rekommendationerna. Däremot innebär förekomsten av 
körspår att man sannolikt skördat stubbar på finjordsrika marker som inte varit lämpliga. 

På de inventerade hyggena återfanns 15 solitära övriga kulturhistoriska lämningar. De 
två lämningar som saknade markering på karta och i fält (en kolbotten och ett stenröse) 
var skadade av stubbskörd. Detta visar på vikten av att märka ut lämningarna. I övrigt 
syntes ingen påverkan på kulturhistoriska lämningar och oftast hade en skyddszon på 
minst 5 meter lämnats.

Trots det lilla underlaget, totalt 11 fall, pekar resultatet på bristande hänsyn till stigar 
och leder, där Skogsstyrelsen rekommendationer uttryckligen säger att stubbskörd inte 
ska bedrivas i direkt anslutning till dessa men där detta skett i över hälften av fallen.
Inga områden med lavhävdad mark hade identifierats vid inventeringen. En möjlig slut-
sats av detta är att man vid val av objekt för stubbskörd undvikit lavhävdad mark.
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Bakgrund
Skogsstyrelsen fick 2009 regeringens uppdrag att sammanställa kunskap och utforma 
rådgivningsinsatser om lämpliga metoder för stubbskörd. En viktig del var att ta fram 
rekommendationer för hur stubbskörd bör genomföras för att inte negativa effekter ska 
uppstå på andra värden, såsom naturvärden, kulturmiljö och sociala värden.

Vid avrapporteringen av regeringsuppdraget förordades att en kontrollstation bör införas 
för att följa upp miljöhänsyn vid stubbskörd genom stickprovsundersökning av skördade 
objekt (Skogsstyrelsen 2009). En sådan uppföljning genomfördes under 2012–2013 och 
resultaten finns sammanställda i denna rapport. Den metodik som användes vid uppfölj-
ningen finns med som bilaga. 

Intresset för stubbskörd var kraftigt i ökande under åren 2005–2010 (figur 1 och 2). Or-
saken var samhällets ökade efterfrågan på biobränsle. Figur 1 visar stubbskördad areal 
som anmälts till Skogsstyrelsen. Figur 2 visar den areal som stubbskördats på FSC-cer-
tifierad mark. För år 2009 och 2010 saknas data för det senare. Under 2010 anmäldes 
drygt 7 000 hektar för stubbskörd, vilket är den största årliga areal som anmälts. 

Både Figur 1 och 2 visar en nedgång i areal från år 2010–2015. Detta hänger samman 
med en minskad lönsamhet för stubbar jämfört med andra biobränslen, men också att 
man inom FSC betraktar stubbskörd som en oprövad metod med stora kunskapsluckor. 
Svenska FSC beslutade i maj 2011 att stubbskörd endast fick bedrivas i liten skala och 
som försöksverksamhet. 

Notera att arealen anmäld för stubbskörd i figur 1 är väsentligt större än den areal som 
skördats på FSC-mark (figur 2). Detta visar dels på att stubbar skördas även på mark 
som inte är FSC-certifierad, men också att stubbskörd anmäls utan att det sedan faktiskt 
utförs. 

Figur 1. Anmäld stubbskördad areal 2006–2015. Data från Skogsstyrelsens statistik.
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En jämförelse av antal objekt som anmälts för stubbskörd med arealerna (figur 1) visar 
att den genomsnittliga storleken på anmälda objekt för stubbskörd under perioden 
2010–2015 sjunkit från 6,2 hektar 2010 till 3,5 hektar 2013 och 3,3 hektar 2015. Sam-
tidigt som den totala anmälda arealen sjunkit har alltså den genomsnittliga storleken på 
anmälda objekt för stubbskörd också sjunkit.
 

Figur 2. Stubbskördad areal på skogsmark som omfattas av FSC (Forest Stewardship Council)  
2005–2014. Data från von Hofsten 2016.
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Metod för uppföljning av hänsyn  
vid stubbskörd

Den metod som användes vid uppföljning av hänsyn vid stubbskörd beskrivs utförligt i 
bilaga 1. Här beskrivs endast kortfattat de olika delarna.

Uppföljning av hänsyn till olika hänsynsföreteelser
I Skogsstyrelsens rekommendationer (Skogsstyrelsen 2009) beskrivs den hänsyn som 
bör tas på det hygge som ska stubbskördas. För att på ett tillfredsställande sätt kun-
na följa upp efterlevnaden av rekommendationerna behövs i vissa fall en inventering 
innan stubbskörden görs. Det gäller till exempel för att se om alla stubbar av lövträd har 
lämnats samt hur stor del av volymen barrträdstubbar som har lämnats. Den typen av 
hänsyn har visat sig vara svår att bedöma i efterhand. Eftersom uppföljningen gjordes 
efter stubbskörd fokuserade den på sådan hänsyn som relativt enkelt kunde beskrivas 
kvantitativt, bland annat i form av lämnad skyddszon i meter eller areal med lämnade 
stubbar.

De hänsynsföreteelser som ingick i uppföljningen var bestånd med höga naturvärden, 
lämnade lövträdsstubbar, lämnade barrträdsstubbar, trädbevuxna hänsynsytor, träd-
bevuxna kantzoner mot sjöar och vattendrag, diken, vattentäkt, fuktig och blöt mark, 
källor, lutning, textur, markslag, kulturmiljöer (övriga kulturhistoriska lämningar och 
fasta fornlämningar), bestånd med höga sociala värden samt stigar och leder. Dessutom 
ingick uppföljning av hänsyn till rennäringen.  

Beskrivning av inventerade hyggen
Totalt inventerades 86 stubbskördade hyggen över hela Sverige, med tyngdpunkt i norra 
och mellersta Sverige (figur 3). Hyggenas storlek varierade mellan 0,5–114 hektar, men 
majoriteten av hyggena (90 procent) var mindre än 20 hektar. I genomsnitt var hyggena 
större i norra än i södra Sverige.
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Figur 3. Fördelning av inventerade stubbskördade hyggen över landet. Bakgrundskarta © Lantmäteriet.
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Resultat och diskussion
Hänsynsföreteelser på stubbskördade hyggen
Antal unika hänsynsföreteelser varierade mellan hyggena och spridningen var stor. På 
nästan 10 procent av hyggena identifierades ingen hänsynsföreteelse medan det på ett 
fåtal hyggen fanns omkring 20 unika hänsynsföreteelser (figur 4). Hälften av hyggena 
hade tre eller färre hänsynsföreteelser per hygge. Det kan indikera att det sker ett visst 
urval av hyggen innan stubbskörd mot dem med mindre behov av hänsyn. Det fanns 
ett negativt samband mellan hyggesarealen och antal hänsynsföreteelser per hektar, det 
vill säga på de små hyggena fanns generellt sett fler hänsynsföreteelser (figur 5). Ur ett 
ekonomiskt perspektiv borde det vara negativt eftersom det på små hyggen då blir ännu 
mindre volym stubbar som kan tas ut. Det kan också indikera att vid planering av stubb-
skörd sker valet av de större hyggena mer selektivt (det vill säga man väljer bort de med 
stor andel hänsynsföreteelser) än valet av de mindre hyggena.   

Figur 4. Frekvensfördelning av antal hänsynsföreteelser per hyggen. Antal inventerade hyggen = 86 st.

Figur 5. Antal hänsynsföreteelser per hektar plottat mot hyggets storlek. 
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Av de hänsynsföreteelser som ingick i uppföljningen var trädbevuxna hänsynsytor 
(trädgrupper) och fuktig eller blöt mark de vanligaste och förekom på mer än hälften av 
hyggena (figur 6). Diken var också relativt vanligt förekommande. Kulturmiljöer, vilket 
här inkluderar både solitära övriga kulturhistoriska lämningar, hänsynsytor med mer än 
en övrig kulturhistorisk lämning och fasta fornlämningar återfanns på vart femte hygge. 
Övriga hänsynsföreteelser var mer ovanliga.

Figur 6. Andel hyggen med respektive hänsynsföreteelse. Observera att med kulturmiljö avses övriga 
kulturhistoriska lämningar (solitära), hänsynsyta med mer än en övrig kulturhistorisk lämning samt fasta 
fornlämningar. Antal inventerade hyggen = 86 st.
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Hänsyn till biologisk mångfald 
Andel kvarlämnade barrstubbar
Enligt Skogsstyrelsens rekommendationer ska 15–25 procent av volymen av både gran- 
och tallstubbar lämnas på hygget vid stubbskörd. I uppföljningen bedömdes andelen av 
det stubbskördade hyggets areal där barrstubbar lämnats helt (till exempel i anslutning 
till vatten, längs rågång eller på fuktig eller blöt mark, med mera). Om andelen var över 
20 procent bedömdes detta som betryggande i förhållande till rekommendationerna. Om 
andelen var under 20 procent skulle vidare bedömning göras med provytor. Resultaten 
från provytorna visade sig dock vara svårtolkade så nedan presenteras enbart resultat 
från arealbedömning.

Resultaten visade att av 86 inventerade hyggen hade man bedömt att barrstubbar läm-
nats på > 20 procent av hyggesarealen på 57 av dessa, det vill säga i 66 procent av 
fallen. På 14 procent av hyggena gjordes bedömningen att arealandelen med lämnade 
barrstubbar var större än eller lika med 15 procent. I förhållande till rekommendationer-
na kan man alltså säga att för 80 procent av de inventerade hyggena var andelen sanno-
likt större än eller lika med 15 procent, det vill säga lägsta nivån i rekommendationerna. 
Notera dock att rekommendationerna syftade på volymen stubbar av både tall och gran 
medan man i uppföljningen mätt arealandelen av hygget där stubbar av något av trädsla-
gen lämnats. 
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För 2,4 procent av de inventerade hyggena gjordes bedömningen att lämnad arealandel 
med lämnade barrstubbar var tydligt under 15 procent (antingen 5–10 eller 1–5 pro-
cent). Men på dessa hyggen var det inte ovanligt att barrstubbar var lämnade spritt över 
hela arealen. Det innebär alltså inte att man inte följt rekommendationerna. 

Sammanfattningsvis visar uppföljningen av lämnade barrstubbar att man i cirka 80 pro-
cent av fallen har lämnat hänsyn i enlighet med instruktionen. Resultatet innebär alltså 
att hänsynen vad gäller lämnade barrstubbar i de flesta fall varit god.

Hänsyn till trädbevuxna hänsynsytor (trädgrupper)
Enligt Skogsstyrelsens rekommendationer bör skyddszoner lämnas intill trädbevuxna 
hänsynsytor i den mån det behövs för att stabiliteten hos dessa träd inte ytterligare ska 
försämras.

Totalt inventerades hänsynen till 133 trädbevuxna hänsynsytor i form av trädgrupper 
bestående av fem träd eller mer. En tredjedel av dessa grupper hade en skyddszon på 
minst 5 meter, vilket kan anses vara tillräckligt för att stubbskörden inte ska försämra 
stabiliteten hos dessa träd ytterligare än själva hyggesupptagningen. Det är inte säkert 
att stubbskörd närmare än 5 meter innebär att trädgruppens påverkas negativt, även om 
risken sannolikt ökar. Hälften av de inventerade trädgrupperna hade en skyddszon som 
var minst två meter. För drygt 30 procent av trädgrupperna var skyddszonen mindre än 
en meter. Med sådan smal skyddszon är risken stor att trädens rötter skadas och att deras 
känslighet för stormfällning därmed ökar. Det var dock endast i enstaka fall som det vid 
inventeringen kunde noteras synlig påverkan av stubbskörden på de lämnade trädens 
rötter.

Resultaten visar att det finns förbättringspotential när det gäller hänsyn vid stubbskörd 
till trädbevuxna hänsynsytor. I merparten av fallen hade man lämnat en skyddszon på 
mindre än 5 meter vilket betyder att risk för försämring av trädens stabilitet finns. 

Hänsyn till mark och vatten
Hänsyn till sjöar och vattendrag
Rekommendationen är att lämna skyddszoner intill kantzoner mot vatten och att, i de 
fall trädbevuxna kantzoner saknas, lämna stubbar inom en skyddszon på 10–15 meter. 

I uppföljningen kategoriserades hänsyn till sjöar och vattendrag som hänsyn där trädzo-
nen mot vattnet var mindre än 10 meter. Var trädzonen mer än 10 meter kategoriserades 
det i stället som hänsyn till trädbevuxna hänsynsytor (se ovan). Bredden på den skydds-
zon där man lämnat stubbar mättes från kanten på vattnet till kanten på den yttersta 
lämnade stubben. 

Totalt hittades vid inventeringen 21 hänsynsföreteelser i form av sjöar och vattendrag, 
inklusive vattendragskanter, det vill säga fall där ett vattendrag går rakt över ett hygge 
genererar 2 hänsynsföreteelser, en för varje vattendragskant. Total kantlängd var 5,7 km. 
Längs 37 procent av vattenkanterna hade en skyddszon på 5–10 meter lämnats, medan 
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skyddszon på 10–15 respektive > 15 meter lämnats längs 16 respektive 31 procent av 
kanterna (figur 7). 

Eftersom rekommendationen är att lämna en skyddszon på minst 10 meter innebär detta 
att man i många fall lämnat en skyddszon som var för smal. Man skulle i många fall ha 
behövt göra skyddszonen åtminstone dubbelt så bred för att uppfylla rekommendatio-
nerna.

I ett par fall med smalare skyddszoner har också noterats av den som inventerat att ero-
sion skett.

Figur 7. Andel av kant längs sjöar och vattendrag där skyddszon utan stubbskörd med en viss bredd läm-
nats. Totala längden kant var cirka 5,7 km.
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Bredd på skyddszon där stubbskörd ej bedrivits

Hänsyn till diken
Enligt Skogsstyrelsens rekommendationer bör risken för negativ påverkan på vattenkva-
liteten beaktas och eventuell anpassning ske i anslutning till diken.  

Vid uppföljningen inventerades varje dikeskant för sig. I de fall diket utgjorde avgräns-
ning för avverkningen eller för den anmälda arealen för stubbskörd ingick enbart dikes-
kanten som direkt gränsade till det stubbskördade området i uppföljningen. Totalt inven-
terades drygt 26 km dikeskant och av dessa hade majoriteten en skyddszon som var max 
två meter (figur 8). I många fall kan det liknas vid att det är de stubbar som är absolut 
närmast dikeskanten som har lämnats. I 29 fall (av totalt 85 inventerade dikeskanter) 
noterades att dikeskanten hade påverkats av stubbskörden. Längs cirka 15 procent av 
dikeskanterna hade stubbar lämnats mer än tio meter från diket. Ofta berodde det på att 
man tagit hänsyn till att marken var fuktig eller blöt i anslutning till diket eller att man 
valt att inte stubbskörda på andra sidan diket trots att det var anmält.
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I rekommendationerna anges att eventuell anpassning bör ske med beaktande av risken 
för negativ påverkan på vattenkvaliteten. Det innebär att det är upp till den som planerar 
och/eller genomför stubbskörden att bedöma dels risken för negativ påverkan, dels be-
hov av anpassning. Med anpassning menas i första hand skyddszon. Risken med stubb-
skörd i närheten av vattenmiljöer kopplar till den erosion som kan ske ned i vattnet med 
effekter som grumling, sedimentation, näringsutlakning och utlakning av kvicksilver 
som följd. Även utan en synlig partikeltransport kan utlakningen av näringsämnen och 
kvicksilver bli förhöjd efter den markomrörning som sker vid stubbskörd. En skyddszon 
på upp till två meter, vilket majoriteten av de inventerade dikeskanterna hade (figur 8), 
bedöms baserat på ovan nämnda risker, som för liten.

En annan aspekt av hänsynen till diken, som inte omnämns i rekommendationerna, är 
bevarande av dikets avvattnande förmåga. Om stubbar skördas i anslutning till diket 
försämras bärigheten där. Förutom risk för spårbildning och erosion är risken även stor 
att marken kompakteras när maskiner kör där och att dräneringen därmed blir sämre.
Den sammantagna bedömningen är att de skyddszoner som lämnats mot diken ofta inte 
varit tillräckliga för att uppfylla rekommendationerna. För att uppfylla dessa hade bre-
dare skyddszoner krävts. 

Hänsyn till fuktig och blöt mark
Enligt Skogsstyrelsens rekommendationer bör inte stubbar skördas i fuktiga och blöta 
partier.

Nittio områden med fuktig eller blöt mark identifierades vid inventeringen. Storleken 
på dessa varierade från cirka 0,01 hektar till drygt 2 hektar. Partier som var mindre än 
0,01 hektar ingick inte i inventeringen. Tillsammans utgjorde de cirka 30 hektar, eller 
cirka 3,5 procent av den totala inventerade stubbskördade arealen. Att en så liten del av 
den totala inventerade arealen utgjordes av fuktig eller blöt mark indikerar att man vid 
planering av stubbskörd väljer bort objekt med stor andel sådana markförhållanden.

Figur 8. Förekomst av skyddszon längs dikeskanter. Total inventerad dikeskantsträckning = 26,1 km. 
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På knappt 50 procent av den fuktiga eller blöta marken har man tagit hänsyn enligt 
Skogsstyrelsens rekommendationer, det vill säga inga stubbar har skördats (figur 9). 
På mer än halva den fuktiga eller blöta arealen har stubbskörd däremot skett, dock har 
inte alltid alla stubbar skördats. På knappt 50 procent av de skördade områdena har 
stubbskörd skett på en mindre del (< 25 procent) av arealen. Det kan bero på att man 
i samband med stubbskörden insett att marken var fuktig och därmed flyttat maskinen 
till ett torrare område. Men resultatet kan också bero på att avgränsningen kan vara svår 
att göra i fält, både i samband med stubbskörden och vid uppföljningen, i och med att 
markfuktigheten varierar med nederbördsmängd och efter hyggesupptagningen. Grän-
sen för fuktig mark kan således ha ändrats mellan stubbskördstillfället och tidpunkten 
för uppföljning.

Det fanns inget samband mellan hänsynen och storleken på fuktiga eller blöta områden. 
Det skulle annars vara lätt att misstänka att mindre partier med fuktig eller blöt mark 
löper större risk att ”åka med” i den stubbskördade arealen. Resultatet indikerar snarare 
att sannolikheten att hänsyn tas till ett fuktigt eller blött parti är lika stor oavsett dess 
storlek. Det tyder på att maskinförarna har kunskap om vikten av att ta hänsyn även till 
de mindre fuktiga och blöta partierna, eftersom dessa sällan är utpekade på traktdirektiv 
eller liknande.    

Figur 9. Fuktig eller blöt mark där ingen stubbskörd skett (till vänster) och där stubbar skördats (till höger) 
på mer än 25 procent (röd) respektive mindre än 25 procent (streckad) av arealen. Total areal fuktig eller 
blöt mark = 30,5 hektar.
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På cirka 74 procent av de fuktiga eller blöta områden där stubbar hade skördats, helt el-
ler delvis, förekom körspår. Oavsett eventuella svårigheter att avgränsa fuktiga områden 
i samband med stubbskörden, så signalerar körspåren att det i dessa områden var fråga 
om mark med sämre bärighet som därmed var olämplig för stubbskörd.

Det finns en förbättringspotential när det gäller hänsyn till fuktig och blöt mark. Den 
begränsade areal med fuktig eller blöt mark som förekom på de inventerade hyggena 
tyder dock på att ett urval görs vid planeringen av stubbskörd så att hyggen, eller delar 
av hyggen med för stor del sådana markförhållanden undantas helt.  
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Hänsyn till källor och liknande
Det finns inga rekommendationer vad gäller källor och andra vattenspeglar i skogsland-
skapet men i uppföljningen har detta ändå noterats i de fall avverkning skett inpå vatt-
net.

Ett vattenhål och 2 kallkällor som avverkning skett inpå identifierades vid uppföljning-
en. I ett fall var skyddszonen 5–10 meter och i 2 fall hade man inte skördat stubbar inom 
5 meter. Det lilla underlaget gör det svårt att dra några slutsatser i denna del. 

Hänsyn till lutning
I Skogsstyrelsens instruktion anges att stubbskörd bör undvikas oavsett textur, om lut-
ningen överstiger 15–25 procent.

Vid uppföljningen skulle hyggen med en lutning över 20 procent identifieras på konto-
ret eller i fält. Det angavs inte i instruktionen hur stor andel av hygget som behövde ha 
denna lutning för att detta skulle inkluderas. 

På 13 inventerade hyggen bedömdes att lutning över 20 procent förekom. På 8 av dessa, 
det vill säga drygt 60 procent, hade inte stubbskörd bedrivits. På 1 av de 5 hyggen där 
stubbskörd bedrivits hade detta gjorts på mindre än 25 procent av arealen medan det på 
4 hyggen gjorts på mer än 25 procent av arealen.

En anledning till det lilla underlaget vad gäller lutning kan vara att man vid urval av 
hyggen för stubbskörd undviker kraftig lutning. I merparten av de fall där kraftigare 
lutning förekom har stubbskörd undvikits. 

Hänsyn till textur och markslag
Hänsyn till textur följdes upp om texturen bedömdes som finmo eller finare för sediment 
eller mo och finare för morän, och förekom inom ett sammanhängande område på minst 
0,3 hektar. Hänsyn till markslag följdes upp om torvmark (minst 30 cm torvlager) före-
kom inom ett område på minst 0,3 hektar.

Endast i 5 fall registrerades stubbskörd på förekomster av torvmark som var så stora att 
de motiverade uppföljning. Detta kan tolkas som att man vid val av hyggen för stubb-
skörd undvikit torvmark. 

I sammanlagt 20 fall hade stubbar skördats på finjordsrika marker som var så stora att 
de motiverade uppföljning. I 18 av dessa hade stubbar skördats på mer än 25 procent av 
avealen, i 16 fall spritt över arealen och i 2 fall mer koncentrerat till vissa delar. I 14 fall 
förekom även körspår. Skogsstyrelsens rekommendationer är att finjordsrika marker i 
normalfallet bör undantas från stubbskörd. I flacka bestånd som inte ligger i anslutning 
till vatten och där risken för markkompaktering bedöms som liten kan enligt rekom-
mendationerna stubbar skördas. Därmed innebär inte det faktum att stubbskörd skett på 
finjordsrika marker att man inte följt rekommendationerna. Däremot innebär förekom-
sten av körspår att man sannolikt skördat stubbar på finjordrika marker som inte varit 
lämpliga. 



RAPPORT 6/2016

19

Resultaten indikerar sammantaget att hänsyn till textur generellt varit bristande.

Hänsyn till kulturmiljöer
Vid inventeringen särskildes övriga kulturhistoriska lämningar som låg solitära från så 
kallade hänsynsytor med två eller fler övriga kulturhistoriska lämningar som låg inom 
20 meter från varandra. Dessutom inventerades fasta fornlämningar för sig.

Hänsyn till övriga kulturhistoriska lämningar
På de inventerade hyggena återfanns 15 solitära övriga kulturhistoriska lämningar. Den 
absolut vanligaste lämningstypen var kolbotten. Hälften av lämningarna fanns utmärkta 
på karta och/eller i anmälan, men majoriteten (13/15) var utmärkta i fält med kultur-
stubbar och i vissa fall även snitselband. 11 av lämningarna hade en skyddszon med 
lämnade stubbar på 5 meter eller mer. Båda lämningarna som saknade markering på 
karta och i fält var skadade av stubbskörd. Den ena var en kolbotten där stubbar tagits i 
lämningen, den andra ett stenröse där stubbskörd av en stubbe påverkat kanten. Övriga 
två lämningar hade skyddszon på mindre än 5 meter, men där syntes ingen påverkan på 
lämningarna.

Resultatet indikerar god hänsyn till de övriga kulturhistoriska lämningar som var marke-
rade i karta och/eller i fält. En slutsats som också kan dras är att lämningar som inte är 
markerade löper risk att skadas i samband med stubbskörd. 

Hänsyn till fornlämningar
Instruktionen var att fasta fornlämningar som finns registrerade i Kotten/Silverräven, 
FMIS etc skulle noteras före fältbesök. I fält skulle dessa identifieras samt oregistrerade 
lämningar noteras. Det skulle även anges om det fanns kulturstubbar/snitsling och hur 
bred skyddszonen runt lämningen var.

Vid uppföljningen noterades fångstgropar på en plats och gravhögar på en plats. Båda 
dessa lämningar var registrerade sedan tidigare, var utmärkta i fält med kulturstubbar 
och hade skyddszoner där inte stubbar skördats på 10–15 respektive drygt 20 meter.

Med det lilla underlag som finns är det svårt att dra några säkra slutsatser i denna del. 
Avgörande för hur stor skyddszon som ska lämnas runt fasta fornlämningar är beslut 
från Länsstyrelsen. Det lilla antal fornlämningar som funnits på de stubbskördade hyg-
gen som ingått i uppföljningen kan indikera att man undvikit fornlämningar vid urval av 
objekt för stubbskörd.  

Hänsyn till sociala värden
Hänsyn till sociala värden skulle enligt instruktionen utvärderas dels genom att notera 
om hänsyn till angränsande skogar med höga sociala värden (dokumenterade i Kotten/
Silverräven) tagits, dels genom att notera om hänsyn tagits till stigar, vandringsleder och 
målpunkter markerade i gröna kartan eller utmärkta i fält.
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Hänsyn till skogar med höga sociala värden
Inga angränsande skogar med höga sociala värden dokumenterade i Kotten/Silverräven 
har noterats vid inventeringen. Detta betyder att hänsyn där objekt gränsar till skogar 
med höga sociala värden inte kunnat utvärderas.

Att inga skogar med höga sociala värden i anslutning till stubbskördade objekt noterats 
skulle kunna innebär att man undvikit skogar med höga sociala värden vid val av stubb-
skördsobjekt.

Hänsyn till stigar, leder och målpunkter
Hänsyn till stigar, vandringsleder och målpunkter markerade i gröna kartan eller ut-
märkta i fält skulle inventeras genom att notera om stubbar skördats i direkt anslutning 
till dessa, det vill säga på ett sådant sätt att stigen/leden var påverkad. För stigar och 
leder skulle även noteras ifall stubbar skördats på > 25 procent eller < 25 procent av 
stigen/leden.

I 11 fall fanns stigar/leder på hyggena, medan målpunkter helt saknades. I 7 fall var sti-
gar/leder markerade på karta medan de i 4 fall endast var markerade i fält. I 5 fall hade 
stubbskörd inte bedrivits i direkt anslutning till stigen/leden, i 6 fall hade noterats att så 
skett. 

I drygt 50 procent av fallen hade alltså stubbskörd bedrivits i direkt anslutning till sti-
gen/leden. Trots det lilla underlaget pekar resultatet i denna del på bristande hänsyn till 
stigar och leder, där Skogsstyrelsens rekommendationer uttryckligen säger att detta inte 
ska bedrivas i direkt anslutning till stigar och leder.

Hänsyn till rennäring
Hänsyn till rennäring skulle enligt instruktion utvärderas genom att identifiera delom-
råden med lavhävdad mark, med mer än 10 procent lavar i bottenskiktet, och notera om 
stubbskörd bedrivits inom dessa.

Inga områden med lavhävdad mark hade identifierats vid inventeringen. En möjlig slut-
sats av detta är att man vid val av objekt för stubbskörd undvikit lavhävdad mark. 
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Under åren 2012–2013 genomfördes en uppfölj-
ning av miljöhänsyn vid stubbskörd, baserat på de 
rekommendationer för miljöhänsyn som tagits fram 
av Skogsstyrelsen. Resultaten från uppföljningen 
presenteras i denna rapport. Uppföljningen inklude-
rar hänsyn till biologisk mångfald, mark och vatten, 
kulturmiljö, sociala värden och rennäring. 


