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träden och mycket död ved. Skogsområden med höga naturvärden kan bli klassade som nyckelbiotoper 
av Skogsstyrelsen. Efter stormen Gudrun genomfördes ett projekt kallad Projekt Stormanalys som 
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Studiens syfte är att inventera sumpskogar klassade som nyckelbiotoper i Älmhults kommun för att 
kartlägga naturliga och mänskliga störningar.  
  
En fältinventering genomfördes där metoden var att jag gick i strövlinjer inne i nyckelbiotopen och i nära 
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Inledning 

Naturliga störningar och skadorna som de medför påverkar vår miljö och vårt samhälle 

och sätter djupa spår och minnen hos många människor. En av de störningarna är stormen 

Gudrun som den 8 januari 2005 förändrade ett helt skogslandskap i södra Sverige. Jag 

själv bodde mitt i ett av det värst drabbade områdena utanför Ljungby i Kronobergs län 

där andelen stormfälld skog uppgick till nästan sex årsavverkningar (Skogsstyrelsen u.å). 

Även jag har många minnen från den tiden. Hur större delen av skogarna som jag var 

uppväxt med över en natt låg ner som plockepinn. Kraften i naturen kan ibland vara 

skrämmande men ger även en påminnelse om att naturen och landskapet ständigt är under 

förändring och ibland bortom vår kontroll. 

 

Idén till denna uppsats började med minnena från Gudrun och att ämnet störning var 

något som jag ville skriva om. Många idéer och tankar sorterades ner till att slutligen 

stanna vid frågan, hur har sumpskogarna i nyckelbiotoperna drabbats av stormarna och 

finns det någon inventering gjord av detta sedan tidigare? Efter stormen Gudrun 2005 har 

Sverige drabbats av ett flertal stormar bland annat Per 14 januari 2007 och Egon 10 

januari 2015 (SkogsSverige u.å). Skadorna på produktionsskogen blev omfattande med 

efterföljande skador såsom körskador från skogsmaskiner vid uppbearbetning av 

vindfällena (Länsstyrelsen Kronobergs län u.å). Frågan är hur nyckelbiotoperna har klarat 

sig från störningar och vilken påverka de kan få på dem.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att inventera sumpskogar klassade som nyckelbiotoper i 

Älmhults kommun för att kartlägga naturliga och mänskliga störningar.   

  

Frågeställningar: 

 Finns det några registrerade störningar från tidigare inventeringar? 

 

 Finns det naturliga och/eller mänskliga störningar i sumpskogarna? 
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 Finns det naturliga och/eller mänskliga störningar i nära anslutning till 

sumpskogarna?   

 
 

Bakgrund 

Sumpskogar 

En sumpskog består av skog med minst 30 % krontäckning på våt mark. Våt mark i detta 

fall innebär att marken ska vara fuktig eller blöt. Vid fuktig mark får det inte vara mer än 

1 meter ner till grundvattennivån. När marken är blöt finns grundvatten alltid i anslutning 

till eller strax under markytan. Ett annat krav för att skogen ska betecknas som sumpskog 

är att när marken är fuktig ska mer än hälften av fält- och bottenskikt bestå av 

fuktighetskrävande arter som t.ex. vitmossor, stor björnmossa eller kärlväxter som 

kärrfibbla, pors och skvattram. En förutsättning för att en sumpskog ska uppstå är att det 

råder överskott på vatten, som kan vara allt mellan mycket rörligt till helt stillastående. 

Överskottet på vatten orsakar syrebrist vilket gör att allt producerat organiskt material inte 

förmultnar. En del av det organiska materialet ackumuleras varvid ett torvlager sakta 

byggs upp (Rudqvist 2000).  

Sumpskogen kan delas in i tre huvudtyper: myr, fuktskog och strandsumpskog (Rudqvist 

2000). 

Myren 

En myr utgörs av en blötmark som är torvbildande. Den är ett ekosystem som är 

geografiskt begränsat, även om gränslinjen mot fastmark eller vatten kan vara otydlig och 

växla. Vegetationen på myrarna är mycket växlande och det går att utmönstra en hel serie 

av typiska myrväxtsamhällen. Det finns övergångar till fastmarkslag, hed och fuktäng. 

Gemensamt för ett stort antal av arterna på myrarna är att de har luftvävnad i rotsystemet. 

På myrar finns i princip två typer av vatten; nederbörd som faller direkt på platsen och 

vatten som på sin väg till myren passerar mineraljordlagret. Båda typerna kan också 

finnas i en blandning, vanligtvis då med stor övervikt för fastmarksvattnet som kan vara 

rörligt översilningsvatten i en sluttning eller ha sitt ursprung i källor. Vattnet kan även 

komma från ett vattendrag som svämmar över (Sjörs 1971). 

Mossar 

En myr som endast får sitt vatten av nederbörden betecknas ur ett ekologiskt hänseende 
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som ombrotrofa och brukar benämnas som mossar. Vegetationen på mossarna är 

karakteristik och varierar inte mycket i samma område. Dock förekommer olikheter i viss 

mån mellan geografiska områden. I Götaland och i Svealands lågland förekommer mossar 

som är välvda med en tydlig kupolform, dessa benämns som högmossar. Den centrala 

delen är högst och sluttar sedan mot kanterna. Dessa mossar har i de flesta fall en 

kantskog i ytterområdena som är bättre dränerade. Den inre delen utgörs av ett mosseplan 

som ofta nästan är helt trädlöst. Hela mossen avgränsas från fastmarken av en lagg. 

Laggen utgörs av kärr på grund av att fastmarksvattnet från omgivningen når dit men inte 

vidare. Laggen har ofta en rikare vegetation. Kantskogen formas för det mesta av ett 

typiskt växtsamhälle kallat tallmosse. På de mossar som finns mer norrut förekommer 

dvärgbjörk (Sjörs 1971).   

Kärr 

De myrar som tar emot fastmarksvattnet i någon form beskrivs ekologiskt som 

minerotrofa och benämns som kärr. Dessa växlar väldigt mycket i utseende och man 

skiljer på fattigkärr och rikkärr. I de trakter där jordarterna är magra med urbergsmorän, 

sand och grus kan fastmarksvattnet inte neutralisera den torv som bildas i någon hög grad, 

varvid reaktionen blir att kärret blir stark surt. Typiska växtsamhällen för fattigkärr är 

olika starrsamhällen. Rikkärren har en mycket rikare vegetation. I områden med kalk 

benämns de som kalkkärr eller extremrikkärr. Dessa har en säregen flora med speciella 

kalkgynnade arter som exempelvis många orkidéer (Sjörs 1971). Kärrartade sumpskogar 

finns vanligast i landskapets lågpartier men kan också förekomma i de nedre delarna av 

långa sluttningar. I de kärrsumpskogarna som är fattigare dominerar tall. Samtidigt som 

näringstillgången ökar, ökar även inslaget av gran och glasbjörk i de mellanliggande 

kärrsumpskogarna och i de rikare kärrsumpskogarna dominerar lövträden. Inslaget av al 

ökar när näringstillgången ökar. I södra Sverige i de allra rikaste sumpskogarna 

förekommer ädla lövträd med främst ask men även alm i enstaka fall (Rudqvist 2000).  

 

Fuktskog 

 En sumpskog som växer på en våt fastmark och har ett torvlager på mindre än 30 

centimeter kallas för fuktskog. I dessa når trädens rötter ner till mineraljordlagret med god 

tillgång till näring. Emellertid är tillväxten i dessa sumpskogar för det mesta hämmad i 

förhållande till omkringliggande friska skogsmarktyper. Vissa fuktskogar har 
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genomsilande rörligt grundvatten och kallas då för genomsilnings- eller 

översilningssumpskog (Rudqvist 2000). Dessa förekommer i många fall i sluttande 

terräng (Skogsstyrelsen 2015). I dessa sumpskogar syresätts vattnet vilket skapar 

förutsättningar för en mer krävande flora än i den vanliga fuktskogen. I en 

översilningssumpskog blir trädens tillväxt mycket god (Rudqvist 2000). 

 

Strandsumpskog  

Det finns tre olika typer av strandssumpskog: strandsumpskog vid sjö, strandsumpskog 

vid vattendrag och marin strandsumpskog. De första två typerna får vattenförsörjningen 

från intilliggande sjö eller vattendrag. Genom förändring av vattenståndet med 

återkommande översvämningar som följd och en hög luftfuktighet förekommer här 

mossarter som bara finns i denna miljö (Rudqvist 2000).   

  

Nyckelbiotoper 

År 1990 i oktober skapades begreppet och definitionen nyckelbiotop.  

”En nyckelbiotop är ett område med en speciell naturtyp som har stor betydelse för 

skogens flora och fauna och har förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter.” 

(Skogsstyrelsen 2007, ss 8).  

Innebörden av begreppet fastställdes av Skogsstyrelsen i november samma år 

(Skogsstyrelsen 2014). Skogsstyrelsen har sedan det året på uppdrag från regeringen att 

inventera nyckelbiotoper på privat mark. På mark ägd av större markägare och 

skogsbolag har dessa gjort motsvarande inventeringar (Skogsstyrelsen 2007). Mellan 

1993 och 1998 gjordes den första inventeringen. En kompletterande inventering gjordes 

under åren 2001 till 2006 för att kvaliteten i materialet skulle förbättras. Efter en 

kontrollinventering 2000 som visade på ett stort mörkertal arbetar Skogsstyrelsen med 

kompletterande kartläggning av nyckelbiotoperna i samband med ordinarie 

arbetsuppgifter (Skogsstyrelsen 2014). Fram till 2006 har det registreras 52.000 

nyckelbiotoper på privat mark. Hos större markägare och skogsbolag finns det ungefär ett 

lika stort antal. Den totala arealen av nyckelbiotoperna motsvarar ungefär en procent av 

Sveriges skogsmarksareal. Storleken på nyckelbiotoperna är oftast mindre och kan vara 

t.ex. enskilda jätteträd eller en liten källa men även innefatta stora urskogsområden. Den 
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totala summan hektar av de kända nyckelbiotoperna på privat mark uppgår till omkring 

159 000 där hälften av alla biotoperna är under 1,5 hektar (Skogsstyrelsen 2007).  

 

De hotade och rödlistade arterna förekommer på vissa platser i skogslandskapet och inte 

slumpartat och jämt utspritt. Ett skogsområde kan på grund av en säregen skogshistoria 

eller sällsynta ekologiska förhållande vara en nyckelbiotop. I nyckelbiotopen finns olika 

nyckelelement som god förekomst av död ved, gamla träd, mossklädda stenblock, 

bergväggar och hamlade träd. Detta gör att många nyckelbiotoper lätt går att känna igen. 

Vissa nyckelbiotoper kan vara svårare att bedöma, men kan då ha förekomst av så kallade 

signalarter som indikerar på höga naturvärden (Skogsstyrelsen 2007).  

 

Skydd av Nyckelbiotoper 

En nyckelbiotop har inget direkt juridiskt skydd. Dock finns det en skyldighet att följa 

allmänna hänsynsregler i miljöbalken och skogsvårdslagen i områden som har höga 

naturvärden. De markägare, entreprenörer och industriföretag som är miljöcertifierade har 

förbundit sig att inte avverka eller handla med virke som kommer från nyckelbiotoper. 

Detta har inneburit att många nyckelbiotoper har bevarats. Det finns sätt att skydda och 

bevara nyckelbiotoper på flera sätt, både frivilliga och formellt bindande skydd.  

  Två typer av frivilliga skydd är frivillig avsättning och naturvårdsavtal. Vid frivillig 

avsättning beslutar markägaren själv att spara produktiv skogsmark som är större än 0,5 

hektar av miljöskäl utan något krav på ersättning. Vid naturvårdsavtal sker en 

överenskommelse mellan markägaren och staten. Mellan markägaren och Skogsstyrelsen 

(i vissa fall Länsstyrelsen) upprättas ett avtal som syftar på att bevara och utveckla 

områden med höga naturvärden. En viss ekonomisk ersättning i form av ett 

engångsbelopp ges till markägaren. Avtalet gäller vanligen i 50 år och gränserna i 

området märks ut. Naturvårdsavtal är även en form av formellt skydd.  

  Två formella skydd som har stöd i 7 kap. i miljöbalken är biotopskyddsområde och 

naturreservat. Markägaren har rätt till ersättning och gränserna för området märks ut i 

terrängen. Vid biotopskyddsområde i skog fattar Skogsstyrelsen beslut. Området är 

normalt mellan 2-8 hektar stort men även enstaka områden är upp till 20 hektar. I ett 

biotopskyddsområde får inga åtgärder utföras som kan skada naturvärdena. Vid 
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naturreservat är det Länsstyrelsen eller kommunen som fattar beslut (Skogsstyrelsen 

2007).  

 

Nyckelbiotopsdefinitioner av sumpskogarna 

I Handboken för nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen 2014) finns beskrivning av de olika 

typerna av sumpskogar som förklaras nedan.  

Alsumpskog 

Domineras av klibbal eller gråal och ska vara 50 procent av grundytan. Typiskt för många 

alsumpskogar är stillastående och syrefattigt vatten med ibland vegetationslösa ytor. 

Beståndet bildas genom naturlig föryngring med självgallring och stort inslag av död ved. 

Grundvattnet ligger normalt strax under, upp till eller över markytan. Ofta finns det väl 

utvecklade socklar i biotopen och träden växer gärna bukettformat (Skogsstyrelsen 2014).  

Gransumpskog 

Biotop där gran dominerar med en lång kontinuitet som trädbärande mark. Dynamiken i 

vattnet har en stor betydelse för sumpskogens utseende som bland annat kännetecknas av 

senvuxen gran av hög ålder, gott om död ved och hög luftfuktighet (Skogsstyrelsen 

2014).  

Blandsumpskog 

Barrträd dominerar och består av minst 20 procent lövträd men aldrig mer än 50 procent. 

Har en lång trädkontinuitet och innehåller rikligt med död ved i olika former. Andelen 

lövträd består främst av klibbal, gråal och glasbjörk (Skogsstyrelsen 2014).  

Lövsumpskog 

Domineras av lövträd där beståndet av ädellövträd ska understiga 50 procent. Biotopen 

har gott om död ved. De lövträd som dominerar är glasbjörk, klibbal och gråal med 

sockelbildning som är mer eller mindre tydlig (Skogsstyrelsen 2014).  

Myr- och skogsmosaik 

Biotopen innehåller partier av sumpskog som främst finns vid övergången till en mer 

öppen myrmark. Skogen kan ha en karaktär av naturskog eller har varit utsatt av mänsklig 

påverkan av sådan grad att naturskogskaraktären har försvunnit. Trots det kan biotopen ha 

inslag, substrat och kontinuitetkvaliteter som ger ett värdefullt livsrum till rödlistade arter. 

Objektet kan även bestå av en utpräglad mosaik där myrmarken är mer eller mindre 

öppen och insprängd i och nära skogen. Bestånden är oftast dominerade av barrträd 
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(Skogsstyrelsen 2014). 

Tallsumpskog 

Bestånd dominerade av tall som har kvalitet för nyckelbiotop. Biotopen har 

naturskogskvaliteter med träd av hög ålder. Tallen har en långsam tillväxt vilket således 

gör att enstaka mycket gamla, grova och vridna träd inte är ovanligt i biotopen. Död ved i 

form av torrakor och lågor förekommer. Glasbjörk och al är andra trädslag som kan 

finnas i biotopen (Skogsstyrelsen 2014).  

Ädellövsumpskog 

Skogar dominerade av ädellövträd på mark där grundvattnet vanligen når upp eller nästan 

upp till markytan (Skogsstyrelsen 2014).   

 

Störningar 

Alla ekosystem i skogen karakteriseras av störningar. I skogen kan naturliga störningar 

vara orsakade av till exempel brand, stormar, översvämningar, insektsangrepp och av djur 

som bäver. Störningar är betydelsefulla för den biologiska mångfalden genom att de till 

stor del avgör karaktären för habitatet, vilket i sin tur påverkar populationsdynamiken av 

arterna i skogen (Kuuluvainen 2002). Störningar kan definieras på flera olika sätt. En 

definition kan vara att en störning är en förändring i förhållanden som stör den normala 

funktionen i ett ekosystem. Störningen är en orsak, en förändring av tillståndet som sedan 

mäts genom dess effekter. Ett annat sätt att definiera störning är de processer som leder 

till en ökad tillgång på resurser för de arter och organismer som överlevt störningen eller 

nya kolonisatörer. En effekt efter en störning kan vara att arter som är konkurrenskänsliga 

får en ökad tillväxt. Andra kan vara att barmark har skapats, lös jord, ljusa luckor eller 

andra situationer som bildar en förutsättning för arter att etablera sig. Störningar har flera 

olika effekter och deras roll i vegetationsdynamiken är beroende av antal samverkande 

egenskaper (Glenn-Lewin, Peet & Veblen 1992). 

 

Störningar i sumpskogar 

Effekterna av störningar kan ses ur två olika perspektiv (Keddy 2000). En störning kan ha 

olika intensitet, från diskreta luckor i landskapet skapade genom att enstaka träd faller till 

att hela bestånd påverkas. I våtmarker finns relativt få utförda studier som behandlar 

luckdynamiken. Däremot finns resonemang som antar att processerna är viktiga. I 
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saltvattensumpmarker har studier genomförts i sydvästra Nordamerika där man har 

kunnat se hur förändringar i den årliga vattentillförseln och fukttillgången påverkat 

vegetationen och arters förmåga att etablera sig. I sötvattenssumpmarker kan luckor 

bildas genom t.ex. översvämning, brand eller påverkan av gräsätare. I Everglades som 

består av olika typer av våt- och sumpmarker ser man att de naturliga störningarna 

tenderar att vara korta händelser men samhällena återhämtar sig långsamt. Den tid det tar 

för återhämtningen beror på mängden vegetation som kvarstår efter störningen, tillflödet 

av nya arter och produktiviteten på platsen (Keddy 2000).   

 

Störningar i sumpskogarna har även effekter på den biologiska mångfalden. I en 

inventering gjord i Sverige på tio mindre rester av äldre gransumpskogar där majoriteten 

har blivit påverkade av brand, tillsammans hade en area på bara några hektar visade på 

totalt 517 arter av kärlväxter, mossor, lavar och trädlevande svampar. Fem procent av de 

arter som hittades fanns med på den svenska rödlistan. Mossor var den kategori som hade 

flest arter, följd av kärlväxter, lavar och trädlevande svampar. Trots att de studerade 

skogarna endast var så små, är det uppenbart att äldre gransumpskogar är viktiga objekt 

för mångfalden av mossor. Det är klart att både naturlig störning som brand eller vind och 

störningar av mänskligt ursprung som svedjebruk kan skapa förutsättningar som främjar 

den biologiska mångfalden. För sumpskogarna är kombinationen av hög ålder på träden, 

kontinuerlig träddöd som resulterar i stora mängder död ved och återväxt viktiga faktorer 

för den biologiska mångfalden. Det finns många arter som är beroende av död ved. Dock 

finns död ved bara under en begränsad tid i de flesta produktionsskogar eftersom veden 

genomgår en förmultning och död ved transporteras bort. Här spelar sumpskogarna en 

viktig roll då de har en ojämn åldersfördelning med träd som ständigt dör vilket 

säkerställer närvaron av död ved under förmultningens olika stadium (Hörnberg et.al. 

1998).   

 

Skogsdikning 

Under 1900-talet skedde omfattande dikning av sumpskogmark i Sverige. Syftet var att 

sänka grundvattennivån så att skogstillväxten skulle öka. Detta fick stor påverkan på 

mycket artrika skogstyper som t.ex. lövsumpskog och örtrik gransumpskog. Följden blev 

att arter som var beroende av den fuktiga och blöta miljön alltmer minskade och till slut 
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försvann. Under 1970-talet infördes även skyddsdikning på hyggen som skulle 

återplanteras med skog. Detta skulle motverka att marken blev blöt och försumpad efter 

en avverkning vilket hade kunnat ge en sämre återväxt av skogen. Var dikningen rätt 

utförd med grunda diken skulle påverkan bli kortvarig. Dikena skulle snabbt växa igen 

när skogen kom upp och dräneringseffekten skulle i stort sett upphöra. Dock grävdes 

skyddsdikena under 1970- och 80-talet ofta så djupa att de fick samma långsiktiga följder 

som markavvattning vid dränering av sumpskogar för markfuktigheten, floran och 

faunan. Detta har ibland även berört såväl våtmarker som torrare skogsmark (Bernes 

2011). Markavvattning är tillståndspliktig sedan 1986 och i princip förbjudet i södra 

delarna av landet där det i vissa fall lämnas dispens. Cirka 400 hektar dikades 1996 som 

kan jämföras mot 1985 då 20 000 hektar dikades. För närvarande är omfattningen av 

skyddsdikning i likhet med nydikning mycket lägre än det var under 1980-talet som var 

toppåren (Elm 2008).   

  

Succession 

Primär succession 

Primär succession definieras som en vegetationsutveckling på nybildad mark t.ex. efter en 

bortsmält glaciär. Den sker på den opåverkade jordarten istället för på en befintlig 

jordmån som redan är färdig eller förändrad. Den karakteriseras ofta initialt av låg 

bonitet, särskilt av brist på kväve. Den primära platsen innehåller inte något biologiskt 

arv, såsom tidigare vegetation, en fröbank eller organiskt material från den tidigare 

vegetationen. Spridningen av koloniserande organismer måste ske genom invandring. 

Avståndet som spridningen sker över varierar, men kan vara vidsträckt. Primär succession 

kan ske både på land och i vattenmiljöer eller i våtmarker. Primär successionen innebär 

en riktad utveckling mot en färdig och stabil vegetation. Exempel kan vara från bar, torr 

mark till skog, eller från en sjö, damm eller våtmark fylld med sediment till en sumpskog 

eller frisk skog (Glenn-Lewin, Peet & Veblen 1992).  

 

Sekundär succession 

Sekundär succession är ett etablerat ekosystems sätt att utvecklas efter en störning. 

Återhämtningen kan vara en följd av naturliga störningar såsom brand, storm eller 

insektsangrepp eller av mänsklig påverkan som bränning eller avverkning. En annan form 
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av sekundär succession är vegetationsutvecklingen under förhistorisk och historisk tid; 

t.ex. med olika typer av störningar av vegetationen som en följd av växlande 

markanvändning och mellanliggande perioder av låg eller utebliven påverkan. Således 

börjar successionen från en natur/kultur eller kulturstyrd situation (Glenn-Lewin, Peet & 

Veblen 1992). Exempel på en sådan sekundär succession kan vara en skog som huggs ner 

och svedjas för att sedan odlas upp till åker och till slut överges och tillåts att växa upp 

igen.  

Projekt Stormanalys 

Skogsstyrelsen (2006) har på uppdrag från regeringen och i samarbete med SLU Alnarp, 

Göteborgs universitet och Naturvårdsverket analyserat de ekologiska, ekonomiska och 

sociala konsekvenserna för skogsbruket efter stormen Gudrun som drabbade södra 

Sverige i januari 2005. Hela projektet heter Stormanalys och berör konsekvenserna för 

biologisk mångfald, vilken betydelse död ved från stormfällning får för biodiversiteten 

samt hur nyckelbiotoper och skogsbrukets generella hänsyn blev påverkade av stormen. 

En litteraturgenomgång gjordes för stora stormfällningar och den påverkan detta får för 

biodiversiteten. Resultatet visar att med tiden kan stora brötar utveckla gynnsamma 

förhållanden för arter som har dålig spridningsförmåga, arter som är konkurrenskänsliga 

och för de arter som utan känd anledning kräver mycket stora tätheter av död ved. Efter 

Gudrun genomförde Skogsstyrelsen bland annat en återinventering av 66 stycken 

nyckelbiotoper för att undersöka hur stormen har påverkat områden med höga 

naturvärden. Det gjordes även en skillnadsanalys i satellitbilder i Kronobergs län där man 

jämförde andelen stormfälld skog i produktionsskog med stormfällning i naturreservat, 

biotopskyddsområden, områden som omfattas av naturvårdsavtal samt nyckelbiotoper. 

Med resultatet av detta kunde man se att stormen inte drabbade nyckelbiotoper och andra 

skogliga biotoper med höga naturvärden lika hårt som den vanliga produktionsskogen 

(Skogsstyrelsen 2006).   

 

Undersökningsområdet 

Älmhult kommun ligger i södra Kronobergs län i Småland. Kommunytan är på 891 km2 

med cirka 15,900 invånare (Fig. 1.). Centralorten Älmhult ligger vid gränsen mellan 

Småland och Skåne och genomkorsas av riksväg 23 och stambanan mellan Malmö – 
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Stockholm (Jönsson u.å). Landskapet i kommunen är flack med rikligt av sjöar och skog. 

I kommunen förekommer flera myrar, bland annat Vakö myr som ligger sydöst om 

Älmhult. Möckeln är kommunens största sjö som är oreglerad och näringsfattig med stor 

betydelse för friluftslivet. Landskapet runt sjöarna Virestadssjön och Garanshultasjön i 

nordöstra delen av kommunen är mer präglat av odling och jordbruk (Björklund u.å). 

Berggrunden i kommunen består till största delen av gnejs och gnejsgranit (SGU 2016a). 

Jordarterna består av främst morän och torv. Genom kommunen går även stråk av 

isälvssediment med flera rullstensåsar, de mest omfattande söder om sjön Möckeln 

genom Älmhult och Femlingen, i trakerna kring byarna Delary, Göteryd som ligger väster 

om Älmhult och Virestad, nordost om Älmhult. (SGU 2016b).  

 

Figur 1: Översiktskarta över Älmhult kommun med de inventerade nyckelbiotoperna utmärkta. 
Källa: © Lantmäteriet, Terrängkartan, vektor, Höjddata grid +50, diarienr: 2012/892. 
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Metod 

Data över samtliga nyckelbiotoper i Kronobergs län som finns registrerade har laddats ner 

från Skogsstyrelsens karttjänst "Skogsdataportalen" för att sedan i GIS programmet 

Arcmap 10.1 selektera ut de nyckelbiotoper som finns i Älmhults kommun och vilka av 

dessa som är sumpskogar. Dock finns det några nyckelbiotoper som har fler biotoptyper 

men den dominerande är sumpskog. Enbart nyckelbiotoper utan skydd kommer 

inventeras. Anledningen till det är att de kanske är mer utsatta för störning, framförallt 

mänskliga, än de som redan är skyddade av något slag. 

  

Fältarbetet är en inventering för att kartlägga nytillkomna störningar som finns och följa 

upp registrerade störningar från en tidigare inventering som gjordes av Skogsstyrelsen i 

Kronobergs Västra 2007-2009. Metoden utgår från den inventeringsmall och manual för 

uppdatering av Nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen i Kronobergs Västra tog fram inför 

deras inventering (Skogsstyrelsen Kronobergs distrikt 2016). För mer utförlig information 

kring deras inventeringsmall och dess delar hänvisas till Handboken för inventering av 

Nyckelbiotoper som används när nya nyckelbiotoper ska inventeras och registreras 

(Skogsstyrelsen 2014). Inventeringen i denna studie kommer att fokusera på störning som 

har skett i nyckelbiotopen, det som Skogsstyrelsen benämner som ”händelser” (Tab. 1), 

och kommer inte att gå in på arter, nyckelelement, status och gränsdragningar för 

biotopen.  

 

Tabell 1: Händelser ur Manual för uppdatering av Nyckelbiotoper. 

Ingen åtgärd – Ingen händelse har skett i området. 

Plockhuggning – Enstaka träd har tagits ur. 

Körskador – 30 cm djupa spår i terrängen (grundare i blöta områden) eller skador på 

träd och rotsystem. 

Upparbetning av vindfällen – omkullblåsta träd som transporterats ut ur lokalen. 

Övrigt – t.ex. avverkning, gallring, dikning, vindfällen som inte upparbetats och 

förstörda fornlämningar. 

 

Vid fältinventeringen gick jag runt hela biotopens gräns cirka 10m utanför gränsen. Jag 

har då fått en sökvidd på 20-30 m från gränsen för att registrera störningar som har skett i 
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nära anslutning till nyckelbiotopen såsom vindfällor, körskador och eventuell dikning. 

Sökvidden har tagits fram eftersom det vid dikning av torvtäkter används 20 meter som 

dikesavstånd medan vid dikning av skog används upp till 30-50 meter (Finish peatland 

society 1982 & Heikurainen 1973). Detta för att man anser att det får en påtaglig effekt på 

grundvattenytan dvs. ett dike inom 20-30 m från biotopgränsen skulle kunna få effekt på 

nyckelbiotopens grundvatten. I nyckelbiotopen gick jag i strövlinjer (Fig. 2) med ett 

avstånd på ca 50 m. Då träden är fria från löv erhålls ett bra synfält i sidled förutom i de 

fall där skogen är mycket tät. Vid påträffande av eventuell störning i linjens synfält 

undersöktes denna närmare för att sedan ansluta tillbaka till linjen. På detta sätt kan en 

stor del av nyckelbiotopens yta täckas in. Anpassning till nyckelbiotopens storlek, sikt 

och tillgänglighet i terrängen har fått göras i fält. Är biotopen exempelvis liten med 

avlång form med god sikt har färre strövlinjer behövts för att kunna få överblick. Är 

biotopen större och bredare med tätare partier med sämre sikt har fler strövlinjer fått 

användas. I vissa biotoper har delar inte kunnat inventeras. Det är områden med mycket 

högt vattenstånd eller mycket täta skogspartier som inte går att passera. I dessa fall får 

anpassning av linjerna ske och andra vägar tas.   

 

Figur 2: Exempelskiss på inventering av nyckelbiotopen. Röda linjen markerar gränsen för 
biotopen, svarta strecken markerar strövlinjer med sökvidd på ca 50 meter. Punktade linjen 
utanför gränsen markerar sökvidden på 20-30 för störningar i nära anslutning till nyckelbiotopen.  

 

I fält har en GPS använts av märket Garmin GPSmap 62s med en noggrannhet på under 

tio meter vid normal användning (Garmin 2010) för att markera störningar.  Hemsidan 
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www.skog.luben.se har använts i mobiltelefon med gränserna för nyckelbiotoperna för 

navigering. På hemsidan www.skog.luben finns information om nyckelbiotoper, 

naturvärden och avverkningsanmälan och visar personens position via satellit på ortofoto. 

Översiktskartor över biotoperna har även tagits med. 

 

Under inventeringen noteras vid en vindfälla om den är ny eller äldre. På ny vindfälla 

finns barren kvar om det är ett barrträd och den blottade mineraljorden ska vara fri från 

mossor och lavar. Vid äldre vindfälla ses en början till förmultning av stammen och den 

blottade mineraljorden vid roten täcks mer eller mindre av mossor och lavar. En knäckt 

torraka noteras om den är ny eller äldre vid placering inom gränsen. Om den är ny ses 

detta vid den knäcka punkten där träet fortfarande är ljust. Äldre genom att träet mörknat. 

Vid händelse av körskador noteras om dessa är nyare eller äldre. Vid nya spår ska ingen 

eller mycket liten växlighet förekomma i spåret. Vid äldre spår är dessa helt täckta av 

växlighet. Händelsen avverkning och plockhuggning observeras på stubbarna och den 

omgivande växligheten om den är ny eller äldre. Ny ska sågytan på stubben vara ljus och 

den omgivande växligheten ringa. Vid äldre är stubbarna mörka mot förmultning och den 

omgivande växligheten har framskridit i successionen. Förekomst av vindfällor i eller 

nära anslutning till nyckelbiotopen görs en uppskattning på hur stor händelsen är 

beroende på antal vindfällor. Tre skalor används: liten händelse 0–10 stycken, medelstor 

händelse 10–20 stycken och stor händelse 20 stycken eller mer. Notering görs även om 

det i nyckelbiotopen finns utöver redan nämnda störningar även avverkning, 

plockhuggning, upparbetning av vindfällor (dvs vindfällor som har sågats upp och virket 

har först bort) och gallring.  
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Resultat 

I Älmhult kommun finns 27 sumpskogar (Tab. 2). Av dessa har nio stycken någon form 

av skydd. Tre stycken har biotopskydd, två har naturvårdsavtal och fyra är naturreservat. 

18 nyckelbiotoper inventerades mellan 2016-02-22 och 2016-03-21, samtliga dessa utan 

skydd (Tab. 2, bilaga 1) 

 

Tabell 2: Fördelning av antalet sumpskogar i Älmhults kommun och inventerade sumpskogar.  

Antal sumpskogar i Älmhults 

kommun 

 Antal inventerade 

sumpskogar 

 

Biotoptyp Antal Biotoptyp Antal 

Alsumpskog 11 Alsumpskog 7 

Lövsumpskog 6 Lövsumpskog 4 

Blandsumpskog 4 Blandsumpskog 3 

Tallsumpskog 3 Tallsumpskog 2 

Myr- och skogsmosaik 2 Myr- och skogsmosaik 1 

Gransumpskog 1 Gransumpskog 1 

 

 

Resultat från Skogsstyrelsens tidigare inventering 

I den inventering som Skogsstyrelsen i Kronobergs Västra gjorde 2007–2009 visade 

resultatet att endast en av de nyckelbiotoperna som var sumpskog i Älmhults kommun 

besöktes av Skogsstyrelsen, lokal nr 14 (Bilaga 1) som var en alsumpskog med även en 

del ädellövskog. I Skogsstyrelsens inventering besöktes inte enbart sumpskogar utan även 

flertalet andra biotoptyper, totalt 33 i Älmhults kommun. I den sumpskogen de besökte 

kunde inga störningar hittas och gränsen för biotopen justerades i öst.  

 

Tillkomna störningar 

Resultatet av inventeringen visar att alla 18 nyckelbiotoper hade någon form av störning. 

Den störning som förekommer mest är vindfällor i 16 biotoper följt av knäckta torrakor i 
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11 biotoper. Mänskliga störningar i form av körskador, avverkning, plockhuggning, 

upparbetning av vindfällor och gallring förekommer men i lägre antal (Fig. 3).  

 

 
Figur 3: Antal störningar i Nyckelbiotoperna. Alla nyckelbiotoper hade någon form av störning. 
Vindfällor och knäckta torrakor vanligaste förekommande.  

 

I nära anslutning till nyckelbiotoperna visar inventeringen en större förekomst av 

naturliga störningar som vindfällor och knäckta torrakor medan förekomsten av 

mänskliga störningar som körskador och dikning var lägre. Två nyckelbiotoper hade 

ingen störning (Fig. 4).   

 

 

Figur 4: Antal störning i nära anslutning till Nyckelbiotoperna. Vindfällor och knäckta torrakor 
vanligaste förekommande.  
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I de inventerade nyckelbiotoperna var andelen arealprocent vindfällor låg, 12 av 16 

lokaler hade 15 % av ytan eller mindre. Enstaka biotoper fanns där arealprocenten 

uppskattades till på 30-40% (Fig. 5). Storleken på vindfällorna i inventeringen visade att 

andelen liten storlek förekom mest följt av mellan och stor storlek (Fig. 6). Av 16 

nyckelbiotoper hade 10 stycken vindfällor som var både nya och äldre. Biotoper som 

hade antingen bara nya eller äldre var betydligt mindre med fyra respektive två biotoper 

(Fig. 7). Vindfällorna bestod av både barr- och lövträd i åtta av de inventerade 

nyckelbiotoperna tätt följd av bara barrträd i sju nyckelbiotoper. Antal nyckelbiotoper 

med bara lövträd var en biotop (Fig. 8).  

 

 

Figur 5: Arealandel för vindfällor i nyckelbiotoperna. 

 

 

Figur 6: Storleken på vindfällorna i nyckelbiotoperna. 
Liten storlek 0–10 stycken vindfällor, mellan storlek 
10–20 stycken vindfällor och stor storlek 20 stycken 
eller mer vindfällor.        

 

 

Figur 8: Förekomst av vindfällor som är barr-eller lövträd.   
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Figur 7: Statusen på vindfällornas 
färskhet i nyckelbiotoperna. 
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Vindfällor i nära anslutning till nyckelbiotoperna var huvuddelen av storleken liten 

händelse i 12 av 15 inventerade biotoper. Mellan och stor storlek var få med två 

respektive en i de inventerade biotoperna (Fig. 9). Nyckelbiotoper som hade vindfällor i 

nära anslutning som bara var nya var flest med 7 av 15 biotoper. De som hade både nya 

och äldre vindfällor var 5 av 15 stycken. Enbart äldre vindfällor i nära anslutning fanns 

vid tre stycken nyckelbiotoper (Fig. 10).   

 

 

Figur 9: Storleken på vindfällorna i nära anslutning till nyckelbiotoperna. Liten storlek 0–10 
stycken vindfällor, mellan storlek 10–20 stycken vindfällor och stor storlek 20 stycken eller mer 
vindfällor.         
 

 

 

 
Figur 10: Statusen på vindfällornas färskhet i nära anslutning till nyckelbiotoperna.  
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Figur 11: Statusen på de knäckta torrakornas färskhet i nyckelbiotoperna. 

 

 

Av de mänskliga störningar som fanns i de 18 inverterade nyckelbiotoperna var körskador 

mest förekommande i 6 biotoper dvs i en tredjedel av antalet inventerade lokaler (Fig. 3). 

Arealandelen av dessa var huvuddelen lågt med 5 stycken biotoper som hade 15 % eller 

lägre. En nyckelbiotop hade en hög arealandel på 40 % (Fig. 12). Statusen på körskadorna 

visade att av sex inventerade körskador var fyra äldre och två körskador var nya.  

 

 

Figur 12: Arealandelen av körskador i nyckelbiotoperna. 
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även körskador. Arealandelen bland dessa skiljer sig. Avverkning och gallring låg högre 

med 30 respektive 40 % (förutom 5 % i en lokal) och plockhuggning och upparbetning av 

vindfällor lägre (Tab 3).  
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Tabell 3: Övriga mänskliga störningar i nyckelbiotoperna med arealandel. 

Mänsklig störning i NB Antal Arealandel 

Avverkning 4 30% 

Plockhuggning 3 5% 

Upparbetning av vindfällor 4 2 st – 5% 

  2 st – 20% 

Gallring 2 1 st - 40%  

1 st – 5 % 
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Diskussion 

Tidigare inventerade störningar idag 

Resultatet av Skogsstyrelsens inventering av sumpskogen visade på att det inte fanns 

någon störning efter stormen Gudrun och några spår inte fanns att undersöka. 

Förhoppningen när jag började denna studie var att fler sumpskogar hade inventerats av 

Skogsstyrelsen för att kunna jämföra mina resultat med Skogsstyrelsens. För att jag skulle 

få ett bättre jämförbart resultat med tidigare registrerade störningar skulle ett större antal 

sumpskogar ha inventerats av Skogsstyrelsen.  

 

Tillkomna störningar 

Störningar i nyckelbiotoperna 

Mitt resultat visar att vindfällor är den naturliga störning som förekommer mest både i 

nyckelbiotoperna och i nära anslutning till dem. Förklaringen till det kan vara det antal 

stormar som inträffat efter stormen Gudrun. Från 2005 till och med 2016 har 6 stormar 

förekommit i södra Sverige. De två senaste innan inventeringen skedde var stormen Egon 

10 januari 2015 nästan på dagen 10 år sedan stormen Gudrun och stormen Gorm 29 

november 2015 (SkogsSverige u.å). Stormen Gorm var inte lika kraftig som stormen 

Egon som i Ljungby uppmättes med en högsta byvind på 28 m/s (SMHI 2016). De nya 

vindfällorna och knäckta torrakorna som noterades vid inventering kan ha ett samband 

med de två stormarna från 2015 då veden på torrakorna inte hade hunnit mörkna och 

barren på de barrträd som noterades inte hade hunnit ramla av. Storleken på vindfällorna 

har trots flertalet stormar inte varit så allvarliga som jag först föreställde mig att de skulle 

vara. En fundering jag hade var att sumpskogarna skulle vara mer utsatta på grund av sin 

blöta och fuktiga karaktär. Men resultatet visar att trots förekomsten av vindfällor så är 

storleken och arealandelen till mesta del mindre och inte så allvarliga. Som Hörnberg et.al 

(1998) påpekade kan dessa störningar få en positiv påverkan för den biologiska 

mångfalden i nyckelbiotoperna då tillförseln av död ved fortsätter och arter knutna till den 

döda veden får fortsatt chans att etablera sig och öka.  

 

Resultatet visar även att enstaka lokaler fanns som hade en större mängd vindfällor vilket 

kan bero på att utseendet och sammansättningen på sumpskogarna skiljer sig åt. En av 
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lokalerna med stor mängd vindfällor var vid inventeringen mycket blöt och delvis 

översvämmad. Den översvämmade delen hade en genomrinnande bäck med vindfällor i 

och runt om. Möjligen kan översvämningen ha försvagat träd som växte där med vissa 

som dött av det höga vattenståndet. Detta kan ha gjort dem mer känsliga för hårda vindar.  

 

Resultatet av inventeringen visar att lövträd fanns representerade bland vindfällorna i 

mindre omfattning medan vindfällor av enbart barrträd förekom mer. Detta kan bero på 

att tidpunkten för stormarna som har förekommit i södra Sverige har främst varit under 

hösten och vinterhalvåret då lövträden har varit utan löv. Vid stormen Gudrun i januari 

klarade sig den äldre och yngre lövskogen bättre än barrskogen (Skogsstyrelsen u.å) 

vilket troligen har en del att göra med att lövträden inte hade några löv som kunde fånga 

upp de starka vindarna. Detta visades även i projekt stormanalys (Skogsstyrelsen 2006) 

resultat där gran drabbades hårdare än lövträd i områden med höga naturvärden.  

 

Resultatet visade att i en tredjedel av inventerade lokaler fanns körskador. Detta kan anses 

som allvarligt då det borde vara noll körskador. I de lokaler som hade körskador fanns det 

även ett samband med antingen upparbetning av vindfällor, plockhuggning eller 

avverkning. Sumpskogar är mycket känsliga för körskador och kan få allvarliga 

konsekvenser ur ett miljöperspektiv. Spår som är djupa med vattensamlingar (Fig. 13.) 

kan får negativa effekter för sumpskogen då vattenflödet påverkas negativt. Istället för att 

tillföras till sumpskogen samlas det i spåren. Risk finns att vattenförhållandena ändras för 

sumpskogen vid så djupa körskador och det finns också en ökad risk av utlakning av total 

och metylkvicksilver (Berg et.al 2010). I skogsvårdslagen står beskrivet i paragraf 30, 7:e 

kapitlet del 23 att skador på mark och vatten som orsakats till följd av skötsel av skog ska 

förhindras eller begränsats (Skogsstyrelsen 2015). Markägaren eller entreprenören ska 

inte köra inne i sumpskogarna med tanke på den stora risk som finns för körskador och 
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särskilt inte i sumpskogar med höga naturvärden. Konsekvenserna av körskador är 

dessutom inte tillfälliga utan de finns kvar för lång tid framöver (Fig. 14). 

 

 

 

Figur 13: Nya körskador i lokal nr 21 vid norra delen. Produktionsskogen norr om lokalen hade 
nyligen avverkas och skogsmaskinerna hade kört i och i nära anslutning. Delar av kvarstående 
träd ses till höger i bilden. Min placering är inne i nyckelbiotopens norra del där fotot tas Foto: 
Lena Rolfson Persson. 
 

 

Projekt stormanalys (Skogsstyrelsen 2006) resultat visade på att kunskapen om samråd 

innan man gör någon åtgärd nyckelbiotoper var bristfällig. Man kan anta att de mänskliga 

störningarna som fanns i min studie har skett utan samråd då det är osannolikt att 

Skogsstyrelsen skulle ha gett tillstånd till åtgärder som påverkar nyckelbiotoper negativt 

vilket körskador, upparbetning av vindfällen, plockhuggning och avverkning har. I en 

lokal hade underväxande gran gallrats och lämnats kvar i en alsumpskog. Detta kan 

mycket väl ha skett i samråd då syftet i det fallet skulle vara att främja lövträden.   
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Figur 14: Äldre körskada i lokal nr 19, västra delen. Maskinföraren har kört i den lägre, fuktigare 
delen istället för att välja torrare, upphöjd läge som finns några meter åt höger. Foto: Lena 
Rolfson Persson. 

 

De mänskliga störningar som följer den naturliga störningarna vid vindfällor är 

upparbetning av vindfällor. Jämför man de lokaler som hade vindfällor med antal 

biotoper där vindfällorna hade upparbetats så var de få till antalet. De lokaler som hade 

upparbetning av vindfällor hade även körskador. Upparbetningen av vindfällorna som 

sedan tas ut ur nyckelbiotopen kan inte ses som positivt för den biologiska mångfalden då 

den tillförsel av död ved som skulle ha gagnat vedlevande arter tas bort. I några biotoper 

hade vissa vindfällor sågats upp men virket hade lämnats kvar. I det fallet får det positiva 

effekter för vedlevande arter eftersom veden lämnats kvar för förmultning.  
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Figur 15: Exempel på en vindfälla inne i nyckelbiotopen som har upparbetats och virket har 
transporterats bort, lokal nr 20. Foto: Lena Rolfson Persson. 

 

I vissa fall så kan sumpskogarnas blöta och fuktiga läge ha skyddat dem från mänsklig 

störning då få maskinförare vill köra i blöta marker med stor risk för att fastna vilket 

försenar arbetet och blir kostsamt för skogsägaren eller entreprenören. Ju mer 

svårtillgängliga sumpskogarna är desto större chans har de att förbli opåverkade av 

mänsklig störning.  

 

Störningar i nära anslutning till nyckelbiotoperna 

Något som noterades i flera fall i nära anslutning till lokalerna och strax innanför gränsen 

var att det fanns ungt björksly och i detta avsågade stubbar, vissa var gamla vindfällor då 

roten var ovan mark (Fig. 16.). Min teori är att när stormarna drabbade 

produktionsskogen som låg bredvid lokalerna så togs en del av nyckelbiotopen med när 

det andra upparbetades. Möjligen hade lokalerna en del skador och eftersom 

nyckelbiotoper utan skydd inte har några synliga gränsmarkeringar var det kanske lätt 

hänt att det som låg inne i lokalen följde med. Det kan även ha skett i samband med 
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avverkning av angränsande skog. Rent topografiskt har marken där detta noterats 

generellt varit relativt torr och något upphöjd vilket kan ha varit en bidragande orsak 

eftersom det inte fanns någon risk för maskinerna att fastna. Bristen på hänsyn till 

nyckelbiotopernas gränser som förskjuts inåt när träden tas bort medför en ökande 

fragmentering. Istället för att skapa en frizon runt nyckelbiotoperna där de höga 

naturvärdena kan få en chans att öka och utvidgas, avverkas skog eller stormfälld skog tas 

bort så nära gränsen som möjligt och gärna lite innanför som lätt kan kommas åt. 

Åtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna ska enligt 12 kap. 6§ 

miljöbalken anmälas till Skogsstyrelsen för samråd (Skogsstyrelsen 2013).  Att gränserna 

för nyckelbiotoperna inte respekteras kan innebära att många nyckelbiotoper kan vara 

mycket mindre än vad som står angivet. Vilket blir problem när statiskt ska tas fram över 

till exempel hur mycket areal nyckelbiotoper det finns. Vad som står i databaserna kanske 

inte alls stämmer med verkligheten när de i själva verket kanske är mindre.  

 

 

Figur 16: Exempel på ung björskog i nyckelbiotopen och vid gränsen där det istället bör ha funnits 
skog. Bilden tagen i lokal nr 10 i norra delen. Foto: Lena Rolfson Persson. 
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I skogsvårdslagstiftningen beskrivs under miljömålet följande: ”En biologisk mångfald 

och genetisk variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter 

som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga 

betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas” 

(Skogsstyrelsen 2015). Detta innefattar även nyckelbiotoperna. För att kunna uppnå målet 

måste skogsägarna ta eget ansvar och genom sina egna insatser i skogen se till att 

värdefull skog visas hänsyn. Detta missas vissa gånger när gränserna för 

nyckelbiotoperna dras in och träden tas bort. Trots att träden blåst ner betyder inte det 

automatisk att värdena har gått förlorade. Tvärt om kan värdena istället öka. Möjligen 

behövs en större kunskap hos skogsägarna om varför nyckelbiotoperna är så viktiga och 

värdefulla.  

 

I samband med stormen Gudrun växte en stor oro för omfattande skador från 

skadeinsekter på den stormfällda skogen och det som stod kvar. En av de vanligaste 

skadeinsekterna på granskog är granbarkborren, även kallad åttatandad barkborre (Ips 

typografus). Den har en bra spridningsförmåga över flera kilometer och förökar sig 

normalt på färska vindfällor men kan även angripa levande träd. Vid stora mängder 

stormfällda granar kan angreppen och skadorna från granbarkborren pågå lokalt i flera år. 

Ur ett ekologiskt perspektiv kan den ha en positiv effekt som en skapare av död ved men i 

skogsägarnas ögon är den en riktig skadegörare (Hedgren 2003). Efter stormarna och 

kanske framförallt efter stormarna Gudrun och Per med mycket stormfälld skog så var det 

viktigt att få bort vindfällorna från skogen för att försöka hejda granbarkborren. I 

samband med det kan vindfällor som fanns inne i nyckelbiotopen eller vid gränsen tagits 

ut av den anledningen. Möjligen kan Skogsstyrelsen ha gett tillstånd till det i vissa fall för 

att minska granbarkborren framfart, dock är det tveksamt att allt som följde med ut enbart 

var gran.  

 

Resultatet av inventeringen visade även på att förekomsten av dikning var mycket liten. 

Det är mycket positivt med tanke på den stora dikningen som genomfördes under 1900-

talet. Sumpskogarna är beroende av det naturliga vattenflödet som bibehåller den blöta 

och fuktiga karaktären och dikning som stör det ses inte som positivt. Det kan också vara 
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så att de sumpskogar som har blivit stark påverkade av dikning inte har blivit klassade 

som nyckelbiotoper.  

 

Felkällor 

Att bedöma arealandel i procent för de händelser som har skett i nyckelbiotopen var 

mycket svårt och något som jag behövde mycket träning för att få mer tillförlitligt. 

Gränsen mellan de olika procentsatserna är hårfin. Det som bedöms vara 5% arealandel 

kan lika väl vara 10% och tvärtom. Min uppskattning av arealandel i inventeringen är att 

betrakta som just en första uppskattning och inget som är exakt.   

 

Trots att nyckelbiotoperna och sökområdet i nära anslutning till dem har genomsökts 

noggrant så kan den mänskliga faktorn har gjort så att vissa element kan ha missats eller 

förbisetts.  

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att störningarna för nyckelbiotoperna i denna 

studie är relativt liten vilket även kunde konstateras i den föregående studien projekt 

stormanalys (Skogsstyrelsen 2006) och den påverkan det kan få för dem troligtvis inte 

blir alltför stor. Således kan de naturliga störningarna som fanns i nästan alla lokaler få 

positiva effekter för den biologiska mångfalden eftersom försörjningen av död ved 

upprätthålls och successionen fortlöper. Den mänskliga påverkan på nyckelbiotoperna är 

inte stor överlag. Men det förekommer trots allt i en tredjedel av de 18 lokalerna vilket 

inte borde ske om det inte är i samråd med Skogsstyrelsen vilket är mycket tveksamt i 

detta fall. Förekomsten av mänskliga störningar var mer än vad jag hade förväntat mig 

inför inventeringen. Det är förvånande med tanke på vad det kan få för negativa 

konsekvenser i skog som är värdefull.  

 

Studiens resultat ger mig en känsla av att vissa av skogsägarna börjar få en större 

acceptans och förståelse för nyckelbiotopernas betydelse sedan 90-talet då de började 

inventeras. Skogsstyrelsen fortsätter att arbeta med information och ytterligare 

inventering av både nya och befintliga nyckelbiotoper. Under hösten 2016 blev en rapport 

färdig där synpunkter om arbetet med nyckelbiotoperna har sammanställts till en 
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nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper (Larsson 2016). Vissa skogsägare visar tyvärr inte 

någon förståelse eller hänsyn utan agerar istället så att nyckelbiotoperna blir mindre och 

ännu mer fragmenterade och också i vissa fall helt spolierade. Där finns mycket kvar att 

jobba med.     
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Bilaga 1 

Resultatet från inventeringen för varje nyckelbiotop. 

  

Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

2 N 11953-1996 Alsumpskog 0,5 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll x 

arealandel 30% storlek Liten händelse 

storlek Medelstor händelse nyare x 

Nyare x äldre   

äldre x Knäckt torraka x 

Löv/barr träd båda Körskada   

knäckt torraka   nyare   

Ny/gammal   äldre   

Körskada   Dikning  

arealandel   Ingen händelse   

nyare   anteckning vindfällan har 

äldre     upparbetats över 

Ingen händelse     vägen men 

Avverkning     kvarlämnad 

arealandel       

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning       

av vindfäll       

Arealandel       

Gallring        

Arealandel       

anteckning       
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

3 N 12162-1996 Blandsumpskog 1,9 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll x 

arealandel 10% storlek Liten händelse 

storlek Liten händelse nyare x 

Nyare x äldre   

äldre   Knäckt torraka   

Löv/barr träd barr Körskada   

knäckt torraka x nyare   

Ny/gammal ny äldre   

Körskada   Dikning x 

arealandel   Ingen händelse   

nyare   anteckning Dike i öst, äldre. 

äldre     Utflöde ur NB. 

Ingen händelse       

Avverkning       

arealandel       

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning       

av vindfäll       

Arealandel       

Gallring        

Arealandel       

anteckning       
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

4 N 12216-1996 Myr- och skogsmosaik 2,7 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll x 

arealandel 5% storlek Liten händelse 

storlek Liten händelse nyare x 

Nyare x äldre   

äldre   Knäckt torraka   

Löv/barr träd barr-tall Körskada   

knäckt torraka   nyare   

Ny/gammal   äldre   

Körskada   Dikning  

arealandel   Ingen händelse   

nyare   anteckning   

äldre       

Ingen händelse       

Avverkning       

arealandel       

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning       

av vindfäll       

Arealandel       

Gallring        

Arealandel       

anteckning       
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

5 N 917-2004 Alsumpskog 1,4 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll   Vindfäll x 

arealandel   storlek Liten händelse 

storlek   nyare x 

Nyare   äldre   

äldre   Knäckt torraka   

Löv/barr träd   Körskada   

knäckt torraka   nyare   

Ny/gammal   äldre   

Körskada x Dikning  

arealandel 10% Ingen händelse   

nyare   anteckning   

äldre x     

Ingen händelse       

Avverkning       

arealandel       

Plockhuggning x äldre     

Arealandel 5%     

Upparbetning x äldre     

av vindfäll       

Arealandel 5%     

Gallring        

Arealandel       

anteckning 
Körskadan mindre 
allvarlig     
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

6 N 2268-1995 Gransumpskog 3,4 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll x 

arealandel 30% storlek Liten händelse 

storlek Stor händelse nyare   

Nyare x äldre x 

äldre x Knäckt torraka   

Löv/barr träd båda Körskada   

knäckt torraka x nyare   

Ny/gammal ny äldre   

Körskada x Dikning   

arealandel 5% Ingen händelse   

nyare   anteckning   

äldre x     

Ingen händelse       

Avverkning x äldre     

arealandel 30%     

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning       

av vindfäll       

Arealandel       

Gallring        

Arealandel       

anteckning       
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

9 N 13798-1996 Lövsumpskog 1 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll x 

arealandel 5% storlek Liten händelse 

storlek Liten händelse nyare x 

Nyare   äldre x 

äldre x Knäckt torraka   

Löv/barr träd båda Körskada   

knäckt torraka x nyare   

Ny/gammal gammal äldre   

Körskada   Dikning   

arealandel   Ingen händelse   

nyare   anteckning   

äldre       

Ingen händelse       

Avverkning x äldre     

arealandel 30%     

Plockhuggning x äldre     

Arealandel 5%     

Upparbetning       

av vindfäll       

Arealandel       

Gallring        

Arealandel       

anteckning       
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

10 N 11856-1996 Blandsumpskog 2 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll x 

arealandel 40% storlek Liten händelse 

storlek Stor händelse nyare x 

Nyare x äldre   

äldre x Knäckt torraka   

Löv/barr träd båda Körskada   

knäckt torraka x nyare   

Ny/gammal båda äldre   

Körskada   Dikning  

arealandel   Ingen händelse   

nyare   anteckning 
Belagd väg i N 
nära NB. 

äldre       

Ingen händelse       

Avverkning x äldre     

arealandel 30%     

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning       

av vindfäll       

Arealandel       

Gallring        

Arealandel       

anteckning       
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

11 N 11485-1995 Alsumpskog 0,5 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll x 

arealandel 5% storlek Liten händelse 

storlek Liten händelse nyare   

Nyare   äldre x 

äldre x Knäckt torraka   

Löv/barr träd barr Körskada   

knäckt torraka   nyare   

Ny/gammal   äldre   

Körskada   Dikning   

arealandel   Ingen händelse   

nyare   anteckning 
Belagd väg i S 
bredvid NB. 

äldre       

Ingen händelse       

Avverkning       

arealandel       

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning       

av vindfäll       

Arealandel       

Gallring        

Arealandel       

anteckning       
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

14 N 1957-1997 Alsumpskog 5,6 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll x 

arealandel 15% storlek Liten händelse 

storlek Medelstor händelse nyare x 

Nyare x äldre   

äldre x Knäckt torraka   

Löv/barr träd båda Körskada   

knäckt torraka x nyare   

Ny/gammal gammal äldre   

Körskada x Dikning   

arealandel 10% Ingen händelse   

nyare x anteckning 
Belagd väg 
genom NB. 

äldre       

Ingen händelse       

Avverkning       

arealandel       

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning       

av vindfäll       

Arealandel       

Gallring  x ny     

Arealandel 40%     

anteckning 

Körskada medel allvarlig. 
Gallring är gjord av 
underväxande gran i al.     
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

16 N 2324-1995 Lövsumpskog 1,8 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll x 

arealandel 10% storlek Liten händelse 

storlek Liten händelse nyare x 

Nyare x äldre   

äldre   Knäckt torraka x 

Löv/barr träd barr Körskada   

knäckt torraka x nyare  

Ny/gammal båda äldre   

Körskada   Dikning   

arealandel   Ingen händelse   

nyare   anteckning 
Belagd väg i S 
nära NB. 

äldre       

Ingen händelse       

Avverkning       

arealandel       

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning       

av vindfäll       

Arealandel       

Gallring        

Arealandel       

anteckning       
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp 
Areal 
(ha) 

17 N 11769-1995 Alsumpskog 2,3 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll   

arealandel 5% storlek   

storlek Liten händelse nyare   

Nyare x äldre   

äldre   Knäckt torraka   

Löv/barr träd löv-bok Körskada   

knäckt torraka   nyare   

Ny/gammal   äldre   

Körskada   Dikning   

arealandel   Ingen händelse x 

nyare   anteckning   

äldre       

Ingen händelse       

Avverkning       

arealandel       

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning       

av vindfäll       

Arealandel       

Gallring        

Arealandel       

anteckning       
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp 
Areal 
(ha) 

19 N 564-2004 Lövsumpskog 6,1 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll   

arealandel 30% storlek   

storlek Stor händelse nyare   

Nyare x äldre   

äldre x Knäckt torraka   

Löv/barr träd båda Körskada   

knäckt torraka x nyare   

Ny/gammal gammal äldre   

Körskada x Dikning   

arealandel 10% Ingen händelse x 

nyare   anteckning  

äldre x     

Ingen händelse       

Avverkning x äldre     

arealandel 30%     

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning x äldre     

av vindfäll       

Arealandel 5%     

Gallring        

Arealandel       

anteckning 

Troligen gammal 
stormskog vid N och SV 
delen.     
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

20 N 199-1997 Blandsumpskog 4,6 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll x 

arealandel 10% storlek Liten händelse 

storlek Medelstor händelse nyare   

Nyare x äldre x 

äldre x Knäckt torraka x 

Löv/barr träd barr Körskada x 

knäckt torraka x nyare   

Ny/gammal gammal äldre x 

Körskada x Dikning x 

arealandel 15% Ingen händelse  

nyare   anteckning   

äldre x     

Ingen händelse       

Avverkning       

arealandel       

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning x äldre     

av vindfäll       

Arealandel 20%     

Gallring  x ny     

Arealandel 5%     

anteckning 

körskadan mindre allvarlig, 
upparbetningen troligen äldre 
storm fällda träd i SV delen och 
mitten mot NO. Gallring ung 
björk.     
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

21 N 9403-1995 Alsumpskog 0,4 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll   Vindfäll   

arealandel   storlek   

storlek   nyare   

Nyare   äldre   

äldre   Knäckt torraka   

Löv/barr träd   Körskada x 

knäckt torraka   nyare x 

Ny/gammal   äldre x 

Körskada x Dikning   

arealandel 40% Ingen händelse   

nyare x anteckning 

ny 
avverkning 
N om NB 

äldre       

Ingen händelse       

Avverkning       

arealandel       

Plockhuggning x äldre     

Arealandel 5%     

Upparbetning x äldre     

av vindfäll       

Arealandel 20%     

Gallring        

Arealandel       

anteckning 

Körskadan mycket 
allvarlig. 
Upparbetning av 
vindfäll troligen i 
samband     

  med plockhuggning.     
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

22 N 2094-1995 Tallsumpskog 4,6 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll x 

arealandel 15% storlek 
Medelstor 
händelse 

storlek Medelstor händelse nyare x 

Nyare x äldre x 

äldre x Knäckt torraka x 

Löv/barr träd barr Körskada   

knäckt torraka x nyare   

Ny/gammal gammal äldre   

Körskada   Dikning   

arealandel   Ingen händelse   

nyare   anteckning   

äldre       

Ingen händelse       

Avverkning       

arealandel       

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning       

av vindfäll       

Arealandel       

Gallring        

Arealandel       

anteckning       
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

24 N 10135-1995 Tallsumpskog 0,7 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll x 

arealandel 5% storlek Liten händelse 

storlek Liten händelse nyare x 

Nyare x äldre x 

äldre x Knäckt torraka x 

Löv/barr träd barr Körskada   

knäckt torraka x nyare   

Ny/gammal gammal äldre   

Körskada   Dikning   

arealandel   Ingen händelse  

nyare   anteckning   

äldre       

Ingen händelse       

Avverkning       

arealandel       

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning       

av vindfäll       

Arealandel       

Gallring        

Arealandel       

anteckning       

 

 



 

54 

 

 

 

Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

25 N 7959-1995 Lövsumpskog 2,1 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll x 

arealandel 30% storlek Stor händelse 

storlek Stor händelse nyare x 

Nyare x äldre x 

äldre x Knäckt torraka x 

Löv/barr träd båda Körskada   

knäckt torraka x nyare   

Ny/gammal gammal äldre   

Körskada x Dikning x 

arealandel 10% Ingen händelse   

nyare   anteckning 
vindfäll längs 
V kanten,  

äldre x   
torrt, upphöjt 
läge. 

Ingen händelse     
Dike, 
gammalt och  

Avverkning x   igenvuxet. 

arealandel 30%     

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning x äldre     

av vindfäll       

Arealandel 5%     

Gallring        

Arealandel       

anteckning 

Troligen gammal 
stormskog vid N och SV 
delen.     
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Lokal nr Beteckningnummer Biotoptyp Areal (ha) 

26 N 7848-1995 Alsumpskog 1,3 

        

Händelser i NB   Händelser i nära anslutning till NB   

Vindfäll x Vindfäll x 

arealandel 15% storlek 
Medelstor 
händelse 

storlek Medelstor händelse nyare x 

Nyare x äldre x 

äldre x Knäckt torraka x 

Löv/barr träd båda Körskada x 

knäckt torraka   nyare   

Ny/gammal   äldre x 

Körskada   Dikning   

arealandel   Ingen händelse   

nyare   anteckning 
körskada 
mindre allvarlig 

äldre       

Ingen händelse       

Avverkning       

arealandel       

Plockhuggning       

Arealandel       

Upparbetning       

av vindfäll       

Arealandel       

Gallring        

Arealandel       

anteckning       

 

 

 


