
Seminarium om generell hänsyn i skogsbruket 
för bättre naturvårdsnytta - SLU i Umeå 23 april 
 

Stefan Grundström 
 
 
WWF och Centrum för biologisk mångfald vid 
SLU anordnade en workshop om generell hänsyn i 
skogsbruket. De inbjudna deltagarna kom från 
skogsbolag, skogsstyrelsen, artdatabanken, 
forskningsinstitutioner och ideella föreningar, 
däribland Svenska Botaniska Föreningen.  
 
I den svenska modellen för skogsbruk där 
produktion och miljö ska vara likställda mål är 
generell hänsyn ett viktigt instrument att bevara 
biologisk mångfald och värna andra miljövärden. 
Generell hänsyn definieras i skogsvårdslagen som 
den naturhänsyn man tar i alla bestånd vid alla 
typer av skogliga åtgärder, d.v.s. även vid 
plantering, röjning och gallring. Resultat från 
skogsstyrelsen inventeringar visar att bra hänsyn tas 
vid 61 % av hyggesarealen. Vid resten av 
slutavverkningarna tas bara delvis eller obetydlig 
hänsyn.  
 
Som underlag till samtalen fanns en preliminär 
rapport från en forskargrupp (Johansson m fl 2009 
prel) som försökte att besvara frågan: Vad finns det 
för vetenskapliga studier som stöder eller förkastar 
att generell hänsyn ger naturvårdsnytta?  
 
 
Therese Johansson från SLU redogjorde kort för 
innehållet i rapporten. Förutsättningen är att 95% av 
vår skogsmark brukas vilket har mycket stor 
betydelse för floran och faunan i Sverige. Resultatet 
visar att de faktorer som tas upp i skogsvårdslagens 
30§ är alla viktiga för biologisk mångfald men att 
nivån på den generella hänsynen är för låg. 
Exempel på hänsyn som ska tas är kantzoner mot 
vattendrag, lämnande av evighetsträd, ökat 
lövinslag och speciella hänsyn till rödlistade växt- 
och djurarter, t.ex. en del rovfåglar.  
 
I forskningen är det svårt att hitta stöd för tydliga 
tröskelvärden för artbevarande när det gäller hur 
många evighetsträd som ska lämnas per hektar eller 
hur breda kantzoner ska vara. Tröskelvärden finns 
för några arter och för död ved finns studier som 
tyder på ett tröskelvärde på 20m3 per ha för att 
vedlevande arter ska överleva.  
 
Forskningsrapporten betonar att generell hänsyn 
inte kan bevara arterna långsiktigt. En kombination 
av åtgärder behövs. För många arter krävs olika 
typer av störningar, t.ex. skogsbrand och för vissa 
arter krävs att större områden helt undantas från 
skogsbruk. Det är summan av alla hänsyn på 
landskapsnivå som är viktigt.  
 

Skyddszoner mot vattendrag ger många positiva 
miljöeffekter. Kantzoner mot vattendrag kan t.ex. 
vara habitat, fungera som erosionsskydd och ge 
retention av näringsämnen och tillföra näring till 
bottendjur och vattenväxter samt att ge skuggning 
till vattenmiljön. Exempel som nämns på effekter 
av för dåliga kantzoner mot vatten är att fintrådiga 
alger gynnas i vattendrag på bekostnad av den för 
mångfalden i vattnet så viktiga näckmossan 
Fontinalis spp. Det finns dock få studier om hur 
kantzoner ser ut i dagens skogslandskap men en 
forskningsrapport visar på att endast en mindre del 
av dagens kantzoner är ekologiskt funktionella. Ett 
annat exempel på effekten av generell hänsyn är att 
kvarlämnade träd vid avverkningar är klart positivt 
för diversiteten av mykorrhizasvampar.  
 
Forskarna pekar också på kunskapsbrist när det 
gäller metoder att utvärdera de biologiska 
effekterna av generell hänsyn. När det gäller s.k. 
indikatorer för biologisk mångfald är mycket få av 
dem vetenskapligt utvärderade.  
Slutligen menar forskargruppen om man ska få 
fram bra verktyg och kunna utvärdera effekter av 
skogsbrukets hänsyn bör man kombinera 
inventering av flera artgrupper samt inventering av 
strukturer, skogshistoria och störningsdynamik.  
 

 
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana behöver 

rejäl generell hänsyn som kantzoner och större 

hänsynsytor 

 
 



Marie Appelstrand från Lunds universitet höll ett 
intressant föredrag med titeln: 
Hur styr vi mot ökad hänsyn?/Ett handslag eller 
hårdare reglering? 
Hon talade mycket om alternativa styrformer 
förutom mer traditionella som lagstiftning. 
Certifiering kan vara en alternativ styrform. 
Alternativa, mjuka styrformer kan också innebära 
att involvera fler aktörer i samverkansprocessen 
med att bevara biologisk mångfald. Här kan statliga 
myndigheter vara mera av en motor för att stödja de 
strukturer som behövs för att involvera 
medborgarna. Hon tror att vi är på väg mot mer 
nätverkssamarbete där vi utvecklar nya arenor för 
samarbete. Ett exempel som Appelstrand nämnde 
var Vätternbranterna norr om Jönköping på östra 
sidan Vättern där flera aktörer än normalt har 
involverats i processen att bevara miljövärden. 
Östra Vätternbranterna är nu föreslaget som ett s.k. 
biosfärsområde.  
 
Stefan Bleckert från Sveaskog hade en mer positiv 
syn på effekten av generell hänsyn är många andra 
av seminariedeltagarna. Naturvärden som är 
utspridda i landskapet kräver en mixad strategi med 
hänsyn på olika nivåer. Generell hänsyn ska inte 
utvärderas enskilt utan bör ses som en del av flera 
verktyg att bevara biologisk mångfald. 
Skogsbrukets naturhänsyn är ännu i sin linda och är 
ett landskapexperiment. Det finns lite av äldre 
hänsyn men inom 90 år finns generell hänsyn i alla 
bestånd. Hänsynen åldras och utvecklas till nya 
biotoper och naturvärdena kommer att öka. När det 
som lämnats som hänsyn får åldras och 
naturvärdena förhöjs kan tröskelvärden uppnås för 
fler arter. Bleckert menade att det är viktigt att 
vanliga skogsarter inte blir rödlistade men även att 
beakta nyckelarter och rödlistade arter. Speciellt 
viktig är hänsynen mot vattendrag då det finns så 
många vinster förutom bevarande av biologisk 
mångfald, även bevarande av vattenkvalitet och 
andra ekosystemtjänster. Den generella hänsynen 
bör få fortsätta att vara generell för att på bästa sätt 
ta hand om utspridda naturvärden på landskapsnivå. 
Mer specialiserade satsningar på särskilda trädslag, 
för att utveckla landskapets ekologiska själ, bör 
istället göras inom ramen för förstärkt naturhänsyn. 
 
                               ------------ 
 
I de gruppdiskussioner som avslutade dagen kom 
det fram många vettiga synpunkter på hur 
naturvården kan gå vidare med denna fråga. I 
gruppdiskussionerna fanns en mix av deltagare från 
de olika kategorierna som var representerade på 
dagen. En bra diskussion utmynnade i flera 
konstruktiva förslag. Den grupp som undertecknad 
deltog i kom fram med följande fem viktiga punkter 
inför framtiden:  

• Utvärdera den äldsta hänsynen. Det finns 
bestånd från 1980-talet som bör gå att studera.  

• Nya arenor för naturvård. Involvera fler aktörer 
enligt modell från bl.a. Vätternbranterna.  

• Det är viktigt att utveckla generell hänsyn vid 
alla åtgärder. Idag planeras det för lite hänsyn i 
de tidiga åtgärderna som röjning och gallring.  

• Kantzoner vid bäckar är extra viktigt p.g.a. att 
det ger så många positiva effekter.  Kanske kan 
behovet av kantzoner mot t.ex. sjöar och myrar 
tonas ner.  

• Störningsbiotoper som t ex bränd mark bör in i 
hänsynsplaneringen på något sätt.  

 

 
För svedjenäva Geranium bohemicum räcker det 

inte med generell hänsyn. Det behövs störning i 

form av t ex brand.   

 
Andra synpunkter som kom fram från andra 
grupper var bl.a.: 
• Det är viktigt att öka förtroendet för generell 

hänsyn då forskningen visar på att det är rätt 
åtgärder som görs.  

• Fler argument för den generella hänsynen 
behövs än flora och fauna. Numera talar också 
skogsstyrelsen hellre om miljöhänsyn än 
naturhänsyn vilket vidgar begreppet.  

• Utveckla pedagogik och metoder för ökad 
frivillighet. 

 
 
Johansson m fl 2009 Är generell hänsyn och naturvärdes- 
indikatorer funktionella metoder för att bevara och 
bedöma biologisk mångfald i skogslandskapet? (prel.)  
 
 


