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Abstract 

Vallentuna municipality in Stockholm County, is planning to develop a management plan for a 

forest area owned by the municipality. The property is an urban forest and the hiking trail 

Roslagsleden runs through it. Hence the municipality intends to take extra care of the outdoor 

recreation interests, as well as forest biodiversity, but at the same time use the area for forestry. 

This study discusses how these three interests, recreation, biodiversity and forestry, differ in 

their views of how a forest should be managed, where they disagree and how they can coexist in 

the management of this area. In this study, a vegetation mapping of the area and an assessment 

of the forest’s conservation values was carried out. The most important result of this study were 

that the most valuable areas was the ones on medium moist ground dominated by spruce or 

rocky areas dominated by pine, and at the same time close to paths and/or Roslagsleden. 
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Inledning 
 

Skog är den naturliga naturtypen i stort sett över hela Sverige. Om människan lämnar marken 

orörd är det skogen som tar över på i stort sett alla marker. Ända sedan den senaste inlandsisen 

drog sig tillbaka för mellan 15 000 och 10 000 år sedan har Sverige varit fullkomligt täckt av 

skog (Bernes & Lundgren, 2009). Sverige är än idag ett av världens mest skogsbeklädda länder 

och mer än hälften av Sveriges landyta (56 %, eller ca 23 milj ha) täcks av skog (Falck & 

Rydberg, 1999). De nordliga två tredjedelarna av Sveriges yta ingår i det nordliga boreala 

barrskogsbältet, där gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris) är de naturligt dominerande 

träden på de flesta marker. De allra sydligaste delarna hör till den nemorala zonen, där bok 

(Fagus sylvestris) och ek (Quercus robur) är de dominerande om skogen får utvecklas fritt. Där 

emellan ligger den boreo-nemorala zonen, där gran och tall är vanligast med ett inslag av 

ädellövträd som bok och ek. Verklighetens industrialiserade skogsbruks-Sverige har dock 

förändrat den naturliga successionen av trädarter. I norra Sverige dominerar tallen, medan i 

södra Sverige är det granen som helt dominerar (Kempe och von Segebaaden, 1990). Om vi ser 

till lövträd så är det glasbjörk (Betula pubescens) och vårtbjörk (Betula pendula) som dominerar 

(Kempe och von Segebaaden, 1990). 

Skogarna som det moderna skogsbruket skapat är monokulturer av likåldriga träd som växer i 

raka rader; det finns knappt någon död ved och bara ett mycket magert markskikt. Dessutom 

planteras tall och gran på marker där det är ”onaturligt” för granen eller tallen att dominera. Vi 

utnyttjar inte längre markens naturliga skog, utan har skapat våra egna, artificiella 

skogsekosystem. Vi odlar gran och tall på åkrar. 

I dagens samhälle är helt orörd natur extremt sällsynt. Överallt är naturen påverkad och hävdad 

av människan. När det gäller hur skogen ska skötas möts flera kontrasterande intressen vilket 

ofta leder till kompromisser. Starka ekonomiska drivkrafter lyfter fram skogsbruket, på samma 

gång som olika intresseföreningar slåss för den biologiska mångfaldens bevarande och för att 

bevara eller sköta skogen för människornas friluftsliv. 

I denna uppsats för jag en diskussion kring en eventuell skötselplan för ett skogsområde i 

Vallentuna som ska tillfredställa både virkesproduktionen, den biologiska mångfalden och 

friluftslivet. Men dessa intressen kommer på vissa punkter i konflikt med varandra. Därför 

måste olika intressen vägas mot varandra och leda till en kompromiss, där skogens 

sammanlagda värde optimeras.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien var att göra en vegetationskartering och en naturvärdesbedömning av 

skogen i Åsta 1:14 i Vallentuna kommun (mer info om studieområdet nedan) och att diskutera 

hur de tre intressena: virkesproduktion, biologisk mångfald och friluftsliv, ska kunna samsas i 

en framtida skötselplan för området. 

Studien innefattar inte att ta fram en slutgiltig skötselplan för skogen i Åsta 1:14, men 

förhoppningsvis ska Vallentuna kommun kunna använda detta arbete som underlag och hjälp 

när den riktiga planen arbetas fram.  

De frågeställningar jag har försökt besvara är: 

 Vilka förutsättningar för biologisk mångfald och friluftsliv finns i dagsläget i området? 
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 Hur kan man planera markanvändningen för både virkesproduktion, biologisk mångfald 

och friluftsliv på bästa sätt? 

 

Skogsbrukets historia 

Allt sedan människan kom till Sverige har vi använt skogen för skydd, jakt, insamlande av föda 

och huggit ner träd för virke, eldved och för att ge plats åt våra bostäder, vägar, betesmarker, 

ängar och åkrar. Historiskt sett har böndernas expansion och husbehov stått för den största delen 

av avverkningen, men också gruvdrift har varit en stor källa till avverkning. Under 1600- och 

1700-talet var järn, koppar, tjära och pottaska stora exportvaror. Lokalt, i tätbefolkade 

jordbruksområden och runt gruvor, rådde det brist på skog då trycket på skogen var hårt (Bernes 

och Lundgren 2009). Historiskt sett har det inte funnits något långsiktigt planerande i 

skogsavverkningen. Man har valt ut enskilda träd som har fyllt stundens behov och avverkat 

dem, och någon återplantering var det inte tal om utan skogen fick sköta sig själv. 

I och med industrialiseringen och den kraftiga befolkningsökningen i Europa under 1800-talets 

första hälft ökade efterfrågan på timmer kraftigt och i kombination med de nyuppfunna 

ångdrivna sågarna blev bräder och plankor en stor exportvara. Sågverk etablerades vid alla 

större älvmynningar och avverkningen tiodubblades på mindre än femtio år (Bernes och 

Lundgren 2009). 

Men en långsiktig planering för hur skogen skulle brukas saknades fortfarande och 

avverkningen gick allt för fort för att den naturliga föryngringen skulle hinna med. Så i början 

av 1900-talet stannade utvecklingen tvärt. All lättillgänglig gammal skog hade då avverkats och 

det enda som fanns kvar var den unga skog som vuxit upp på hyggena (Bernes och Lundgren 

2009). För att styra utvecklingen i en ny riktning skapade riksdagen år 1903 en skogsvårdslag, 

enligt vilken den som avverkade skog var skyldig att trygga återväxten, antingen genom att 

avverka så försiktigt att självföryngringen säkert skulle bli framgångsrik, eller genom att 

plantera nya träd (Bernes och Lundgren 2009). Många sågverk som blivit utan timmer gick nu 

över till massaproduktion, och då små träd duger lika bra till pappersmassa som stora fortsatte 

skogarna att exploateras hårt, trots skogens dåliga skick. 1923 reviderades därför 

skogsvårdslagen för att skydda ungskog. Ung skog fick gallras, men inte avverkas så att dess 

fortsatta tillväxt försämrades (Bernes och Lundgren 2009). I syfte att ge produktionen ett 

uppsving reviderades skogsvårdslagen igen år 1948. Staten gav nu bidrag till alla som dikade ut 

sumpskogar och som planterade ny skog på öppna marker (Bernes och Lundgren 2009). 

Fastän staten sedan 1820-talet hade tillämpat trakthuggning i sina kronoparker och försökt 

förespråka denna strategi även till bönderna var det inte förrän på 1950-talet som 

trakthyggesbruket började dominera i hela Sverige (Bernes och Lundgren 2009). Denna 

övergång gick hand i hand med en ökad effektivitet i allmänhet, då det inte heller var förrän på 

1950-talet som yxan och timmersvansen (handsåg) byttes ut mot motorsågen. Det samma gäller 

för hästen, som inte konkurrerades ut av traktorn förrän på 1960-talet (Bernes och Lundgren 

2009). 

 

Dagens skogsbruk 

För att trakthyggesbruket ska ge hög virkesproduktion krävs återkommande insatser i skogen. 

Man markbereder hygget (plöjer jorden) och därefter planterar man plantor. Allt eftersom 

skogen växer röjer man bort invaderande lövträd för att skapa en likåldrig monokultur av den 
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önskvärda trädarten. När skogen blivit äldre blir den så tät att konkurrensen mellan träden är så 

hög att det påverkar tillväxten negativt. Man gallrar då bort träd för att göra beståndet glesare 

för att gynna tillväxten för de träd man lämnar kvar. Både röjning och gallring kan behövas 

göras många gånger innan skogen är avverkningsmogen, vilket är efter 70-100 år i Sydsverige 

och 100-170 år i Nordsverige (Bernes och Lundgren 2009). 80 % av all svensk skogsproduktion 

odlar gran (Picea abies) eller tall (Pinus sylvestris). För att öka effektiviteten ytterligare har 

spridning av konstgödsel från flygplan eller helikopter brukats sedan 1960-talet. Spridningen av 

gödsel var som kraftigast på 1970-talet men har sedan dess minskat (Bernes och Lundgren 

2009). Det tillämpas också i flera andra länder i världen (Burger 2009). På 1960- och 70-talet 

var det vanligt att även bespruta skogarna med andra kemikalier för att döda lövträd, insekter 

eller svamp. Detta förekommer fortfarande i viss grad, men reglerna har hårdnat betydligt och 

olika bekämpningsmedel har kommit, använts några år och förbjudits, i flera omgångar (Bernes 

och Lungren 2009). 

 

Biologisk mångfald och naturvård 

Varför vill vi bevara den biologiska mångfalden? För det första tror många människor på idén 

att varje art har ett egenvärde. Att varje art har rätt att leva just bara för att den är en del av livet 

på jorden, oberoende av vilken nytta arten har i andra sammanhang (Callicot 1990). Men 

förutom detta egenvärde, så har enskilda arter såväl som den biologiska mångfalden i ett större 

sammanhang, många praktiska värden såsom ekonomiska, ekologiska, spirituella, estetiska eller 

i utbildningssyfte. Vidare ger den biologiska mångfalden stora genetiska och medicinska 

resurser och ytterligare resurser må stå att finna i ännu oupptäckta arter. Och kanske den 

viktigaste anledningen för bevarandet av den biologiska mångfalden, vi vet inte vilka följder vi 

kan vänta oss om vi förändrar den för mycket (Hunter ed. 1999). 

Det konventionella skogsbruket har fått mycket kritik för att det förstör landskapsbilden och har 

negativa effekter på den biologiska mångfalden jämfört med den naturliga skogen (Hunter ed. 

1999, Burger 2009). Att kalhugga ett bestånd innebär en stor störning för ekosystemet som 

medför att många organismer försvinner från platsen och att ekosystemet återgår till ett tidigt 

successionsstadium. Tidiga successionsstadier av skog har ofta lägre biodiversitet och om ett 

ekosystem störs på detta sätt ofta, vilket en produktionsskog gör, riskerar man en permanent 

förlust av biodiversitet (Hunter 1990, Westman 1990). Vid upprepade avverkningar tas 

biomassa gång på gång bort från marken utan att död ved tillåts ligga kvar och återföra 

näringsämnena till marken. Detta leder på lång sikt till urlakning av jordens näringsämnen. Efter 

avverkningen blottläggs jorden vilket orsakar ytterligare näringsläckage och risk för erosion 

(Burger 2009). På hygget bildas ett nytt lokalklimat som är soligt och varmt, blåsigt och 

oskyddat jämfört med skogen innan. Markberedning och stora, tunga maskiner skadar 

markskiktet och jordlevande organismer och pressar samman marken så hårt att träden har svårt 

att växa upp där igen. När nästa generation skog sedan växer upp röjs och gallras plantaget, död 

ved tas bort och så fort träden börjar bli någorlunda gamla så kalhuggs beståndet igen. All denna 

röjning och gallring bidrar till stress och habitatförstörelse för många av skogens organismer 

(Hunter ed. 1999, Burger 2009). 

I och med trädplantage förändras trädens artsammansättning och skogens fysiska struktur ofta 

ganska radikalt i jämförelse med hur det hade sett ut i en naturlig skog på samma ståndort. En 

naturlig skog hade haft en mycket större diversitet av trädarter, träd i olika åldrar och mer död 

ved, stående såväl som liggande (Hunter ed. 1999). Den fysiska strukturen hade varit mycket 
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mer divers, med varierande gles och tät skog, kronor på olika höjder, varierande luckigt och 

täckande krontak och varierande markflora. I ett av skogsbrukets plantage är den strukturella 

diversiteten mycket låg, det finns ofta bara en enda dominerande trädart, alla träd är lika gamla 

och lika stora och det finns knappt någon död ved. Dessutom är plantagens dominerande 

trädarter ofta ”onaturliga” på ståndorten i fråga, och man avverkar träden innan de blivit särskilt 

gamla (Hunter ed. 1999). Potentialen för biologisk mångfald ökar med högre, och sjunker med 

lägre, strukturell diversitet och trädplantaget har alltså betydligt sämre potential än den naturliga 

skogen (Naeem et al. 1994, Larsen 1995, Hunter ed. 1999).  

Som Hunter ed. (1999) argumenterar för, är det när man diskuterar biologisk mångfald och 

skogsbruk viktigt att inte fastna i att enbart se till enskilda bestånd utan att vidga sina vyer till 

ett se till hela landskapet. Effektivt, konventionellt skogsbruk måste få finnas i vissa områden, 

för att tillgodose samhället med produkterna skogsbruket ger, och om skogsbruket är tillräckligt 

effektivt öppnar det upp möjligheter att avsätta annan mark åt att gynna den biologiska 

mångfalden eller friluftslivet. Nog för att skogsbruk påverkar den biologiska mångfalden 

negativt, men man bör alltid undersöka huruvida arter riskerar att ta allvarlig skada om 

kvaliteten på det lokala habitatet försämras eller ifall det finns tillräckligt med habitat i 

landskapet för att arterna ändå ska kunna överleva i livskraftiga populationer. Det gäller att 

strategiskt planera markanvändningen på landskapsnivå (Roth et al. 1994, Wilcox 1995, Hunter 

ed. 1999). 

Det är ofta en långsam och motsträvig process att inrätta naturreservat och liknande skydd, till 

skillnad från att kalhugga och starta upp ett skogsbruk, som är en snabb och enkel process 

(Hunter 1996, Bernes och Lundgren 2009). Skogsbrukare bör därför uppmuntras att vidta 

åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden även på beståndsnivå (Hunter ed. 1999). Det 

finns en rad olika åtgärder man kan vidta som inte borde kosta allt för mycket i 

virkesproduktion. Markfloran samt fågelfaunan kan gynnas genom längre avstånd mellan träden 

i plantagen och genom att gallra mer ”ojämnt” för att skapa strukturell diversitet (Chritton 1988, 

Carey och Johnson 1995). Genom att lämna små områden orörda vid avverkningen, lämna 

gamla levande, och döda, träd, gärna av varierande arter, på hygget som man låter stå kvar 

tillsammans med nästa generation, gynnar man mängder av organismer som trädlevande 

svampar, lavar och insekter samt många fåglar (Hansen et al. 1995, Hunter ed. 1999). Genom 

att lämna kvar avverkningsrester (grenar, ris, sågspån m.m.) buffrar man förändringen i 

lokalklimat något och gynnar marklevande organismer som många insekter, grodor, paddor, 

ödlor, ormar och små däggdjur som lever på marken (Greenberg et al. 1994). Dessutom tar man 

i och med denna åtgärd inte bort lika mycket biomassa som man annars hade gjort. På fuktiga 

områden och längs vattendrag, som är särskilt artrika, kan träd sparas och maskinföraren kan 

vid avverkningen ”skapa” död ved genom att kapa en och annan trädstam vid några meters höjd 

i stället för nere vid roten, och sedan låta ”högstubben” stå kvar (Hunter ed. 1999, Bernes och 

Lundgren 2009). 

Under mitten av 1970-talet och början på 1980-talet började röster höjas för att det 

konventionella skogsbruket behövde förändras för att anpassas till fler behov än industrins 

(Andersson och Hultman 1980, Hytönen 1995) och 1979 antogs en ny skogsvårdslag där krav 

på hänsynstagande till naturvården ingick. Dessutom diskuterades det hur skogbruket av 

tätortsnära skog skulle anpassas för att gynna det rörliga friluftslivet (Hultman 1977). 1993 

antogs ännu en ny skogsvårdslag, som fortfarande gäller, där produktionsmål och miljömål är 

jämställda. Denna lag, i kombination med en ökad naturvårdsutbildning för skogsbrukare, har 
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fått en stor effekt. Många av åtgärderna som nämndes i föregående stycke tillämpas i dagsläget, 

hyggesplöjning har förbjudits och dikning har kraftigt minskat (Bernes och Lundgren 2009). 

 

Skog och friluftsliv 

Det är känt att det svenska folket håller naturen mycket kär, och majoriteten av alla svenskar har 

skog i närheten av sina hem och arbetsplatser (Sundbärg 1991, Sörlin 1992, Uddenberg 1993, 

Linell och Löfgren 1995). Olembo och de Rham (1987) har visat att det är träden folk bryr sig 

mest om, tack vare deras storlek, form, färg, årstidsförändringar och deras avgörande roll för 

landskapets helhetsbild. Att skogens utseende varierar är viktigt för dess skönhet och för att folk 

ska uppskatta den mer (Kellomäki 1975, Hultman 1983a, Pukkala et al. 1988, Axelsson 

Lindgren 1995). Biologisk mångfald och en känsla av att miljön är gammal, naturlig och orörd 

bidrar också kraftigt till människors välbefinnande och ett naturområdes värde (Wilson 1984, 

Hunter ed. 1999). Ribe (1989) visar också att hyggen är oattraktiva och att skogens skönhet 

sjunker ju fler träd man hugger ner och tar bort ur den. Men å andra sidan får inte skogen vara 

för tät, då detta kan leda till rädsla och oro samt att skogen är svår att ta sig fram i (Burgess 

1995, Parsons 1995) och man uppskattar att omkring hela 90 % av alla rekreationsbesök i 

skogen involverar utnyttjandet av mänskliga stigar i skogen (Hultman 1976, 1983b). 

Den genomsnittlige svensken uppskattar att han eller hon besöker en skog för sin egen 

rekreations skull en gång var fjortonde dag (Kardell 1985a). Mellan 80 och 90 % av alla 

svenskar besöker en skog för rekreation minst en gång om året (Lindhagen 1996). Omkring 55 

% av alla dessa besök uppskattas ske i en tätortsnära skog (Kardell 1985a). Slutsatsen vi kan dra 

av detta är att det svenska folket har ett stort behov av rekreation i skogsmiljö och att tätortsnära 

skogar i allmänhet är välbesökta för detta ändamål. För att tillfredställa svenska folkets behov 

av rekreation och för att öka kvaliteten på den bör vi alltså värna om våra tätortsnära skogar och 

sköta och vårda dem med tillfredställande metoder  

Konventionellt skogsbruk med omväxlande kalhyggen och monokulturer av likåldriga träd i 

raka rader är alltså ur friluftslivets synvinkel inte önskvärt. Men att lämna skogen till dess 

naturliga succession är inte heller önskvärt för friluftslivet då skogen blir allt för tät och 

svårforcerad. Man har därför föreslagit att det vore bra att gå tillbaka till ett mer ”gammaldags” 

skogsbruk, selektiv gallring av skogen, eller ett s.k. kontinuitetsskogsbruk. Denna metod bör 

vara väl lämpad som instrument för att skapa varierande, vackra och lagom öppna skogar som 

är väl anpassade för rekreation (Kardell 1980, 1985b, Ammer och Pröbstl 1991, Mattson och Li 

1994, Lindhagen 1996). Dessa slutsatser stämmer väl överens med liknande studier med fokus 

på andra länder i Europa och Nordamerika (Ribe 1989, Hummel 1992, Axelsson Lindgren 

1995).  

Men i praktiken är skogen i Sverige dock ytterst ”binär”, den är antingen plantage där alla 

konventionella skogsbruksåtgärder brukas, eller naturreservat (eller liknande skydd) där skogen 

lämnas helt åt den naturliga successionen. Eftersom naturreservat är dyra för markägaren, i form 

av uteblivna inkomster från skogsbruk, är de få och små till ytan och de är dessutom mycket 

omständiga att inrätta. Det är mycket sällan som man ser några mellanting, där skogen brukas 

och genererar inkomster, men på ett sätt som främjar rekreation och biodiversitet (Bernes och 

Lundgren 2009). 
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Studieområde 
 

I Vallentuna kommun norr om Stockholm i Sverige finns ett skogsområde på cirka 2,9 km
2
. 

Området är en enhetlig fastighet vid namn ”Åsta 1:14” och marken ägs av Vallentuna kommun 

(Tuvesson 2011). Hela området täcks av skog, det finns många stigar och en större 

vandringsled, ”Roslagsleden”. Området är dessutom klassat som en tätortsnära skog. 

 

 
Figur 1. Översiktskarta. Vallentuna tätort syns i nordväst, Åsta 1:14 syns i öst och är markerat 

med rött. Angarnsvägen, Gävsjön och Roslagsleden är också utmarkerade (eftersom de nämns 

nedan). 

 

 Vallentuna kommun skriver i sin översiktsplan (från 2010) följande när det gäller planering för 

friluftsliv och biologisk mångfald: 

 ”När tätorterna planläggs ska de boendes behov av grönområde beaktas för att ge en god 

livsmiljö. Närgrönområden ska sammanbindas med strövområden genom attraktiva stråk. 

Ett ca 1,5 km brett område längs Roslagsleden mellan Gävsjöbäckenet och Lövsättra från 

Täbygränsen till Angarnsvägen ska bevaras. (...) 

En grönplan för rekreativa värden ska tas fram. I denna behandlas även den biologiska 

mångfalden.” (Vallentuna kommun 2011). 

Åsta 1:14 ligger helt och hållet inuti detta område som beskrivs. I dagsläget finns ingen 

detaljerad plan för hur skogen i området ska skötas. Detta vill Vallentuna kommun ändra på 

genom att ta fram en plan för hur området ska skötas, med speciell hänsyn till det rörliga 

friluftslivet och biologisk mångfald. Men samtidigt vill kommunen bruka skogen av 

ekonomiska skäl (Vallentuna kommun 2011, Rydell 2011). Skötselplanen för området ska alltså 

vara en kompromiss mellan dessa tre intressen. 
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Anledningen till att det inte finns någon äldre plan är att fastigheten, Åsta 1:14, ägts av 

Stockholms stad från 1966 då Stockholms stad köpte fastigheten av Vallentuna kommun. 

Stockholms stad planerade en gång i tiden att bygga ett stort bostadsområde i norra delen av 

fastigheten, den s k Angarnstaden. Dessa planer lades dock ner och sedan dess har Stockholms 

stad bedrivit konventionellt skogsbruk i området och inga nya planer har tagits fram förrän år 

2009 då Vallentuna kommun köpte tillbaks fastigheten av Stockholms stad (Tuvesson 2011). 

Det bör understrykas att denna studie enbart syftar till att undersöka och diskutera skötseln av 

skogen i det avgränsade området. Öppen mark eller mark som av någon annan anledning inte 

räknas som skog har uteslutits ur fältarbetet och diskussionen. 

Metod 
 

Fältinventering 

För att få en uppfattning om områdets vegetation gjordes en vegetationskartering av området till 

fots. Hjälpmedlen i fält var papper, penna, karta, kompass och GPS (GPS 60 från Garmin). 

Jag hade ingen färdig mall för vilka vegetationstyper som skulle ingå i karteringen innan jag 

gick ut i fält. Jag hade bara en plan som gick ut på att jag skulle generalisera vegetationen så 

pass mycket att ingen yta skulle vara mindre än en hektar. Vilka vegetationstyper som området 

skulle klassificeras med bestämdes sedan i fält utefter vilken trädart som dominerade och 

markförhållanden. 

Efter karteringen utfördes en naturvärdesinventering av de olika vegetationstyperna. 

Inventeringsmetoden som användes var den av Skogsbiologerna AB (2004) utvecklade 

metoden, ”Naturvärdesbedömning av skogsmark”. I denna metod används en blankett med ett 

antal ja/nej-frågor som man besvarar i fält. Blanketten i fråga medföljer i Bilaga 1. Frågorna 

avser beskriva skogsbeståndets ståndort, dynamik, miljö, trädsammansättning, struktur och 

mängd död ved. Resultatet är sedan tänkt att visa hur likt det nuvarande beståndet i fråga är det 

teoretiska, naturliga, av människan orörda, tillståndet som skulle råda på den ståndorten. För 

varje fråga som besvaras med ett ja erhåller beståndet ett poäng. Ju fler poäng, desto ”bättre” 

(mer likt det teoretiska orörda tillståndet). Denna metod finns i flera varianter, beroende på var i 

Sverige man befinner sig. Varianten som användes i denna studie var den anpassad för landets 

hemiboreala zon. Ett bestånd med högt värde enligt Skogsbiologernas modell har en hög 

potential för biologisk mångfald och är av extra intresse för naturvården. Men som nämnts i 

inledningen bidrar hög biologisk mångfald, en känsla av naturlighet och orördhet, att skogen är 

gammal och att skogens utseende varierar mycket, till ett ökat värde ur friluftslivets synvinkel. 

Höga värden i Skogsbiologernas modell är alltså också en indikator på att skogen är bra och 

önskvärd att bevara och vårda, även från friluftslivets synvinkel. Vad gäller skogens potential 

till virkesproduktion säger Skogsbiologerna (2004) uttryckligen att den inte behandlas i deras 

modell  

Inventeringen utfördes i form av några stickprov i varje vegetationstyp. Varje stickprov innebar 

en ”undersökning” med Skogsbiologernas blankett. Vid varje stickprov undersöktes ett område 

på ungefär en hektar. Ju större sammanlagd area en vegetationstyp hade, desto fler stickprov 

utfördes i den givna vegetationstypen. Alternativen var ett, två eller tre stycken stickprov. Hade 

vegetationstypen en totalarea på mellan 3 och 35 hektar innebar det två stickprov. Var totalarean 

under 3 hektar innebar det bara ett stickprov och var den över 35 hektar utfördes tre stickprov. 
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Vegetationstypen ”Torr tallskog” (se resultat nedan) var dock ett undantag, den hade en större 

area än 3 hektar, men då hela området var extremt homogent gjordes ändå bara ett stickprov. 

Exakt var i vegetationstyperna dessa stickprov ägde rum bestämdes slumpmässigt. 

För vegetationstyperna ”kalhygge” och ”pionjärsnårskog” (se resultat nedan) gjordes dock 

ingen naturvärdesinventering. Anledningen till detta var att dessa vegetationstyper inte 

kvalificerade sig som skog. Det fanns helt enkelt inga träd på kalhyggena, varför dessa inte 

kunde räknas som skog, och pionjärsnårskogens träd hade samtliga en diameter på mindre än 10 

cm och räknas därför inte som skog enligt Skogsbiologernas metod. 

 

Kartor 

En vegetationskarta över området gjordes med Lantmäteriets Terrängkarta som grund, med 

hjälp av datan som samlades in i fält, och programmen GPS Utility 4.95, ArcGIS 9 (ArcMap 

9.3.1) samt OCAD 10.2.3.91 användes sedan vid själva konstruerandet.  

 

Resultat 
 

Inom området kunde 11 olika vegetationstyper identifieras vilka var passande för att beskriva 

områdets vegetation (Figur 2). Dessa användes sedan som grund för vegetationskarteringen.: 

 Torr tallskog (domineras helt av tall, på påtagligt torr mark men som inte är hällmark) 

 Frisk tallskog (domineras helt av tall, på frisk mark) 

 Frisk talldominerad blandskog (blandskog där tall var det vanligaste trädslaget, på frisk 

mark) 

 Frisk grandominerad blandskog (blandskog där gran var det vanligaste trädslaget, på 

frisk mark) 

 Frisk asp- och björkdominerad blandskog (blandskog där asp och björk var de 

vanligaste trädslagen, på frisk mark) 

 Hällmarkstallskog (domineras helt av tall, på hällmark) 

 Brandskadat område (nyligen, påtagligt påverkat av brand) 

 Mosse 

 Alkärr 

 Kalhygge 

 Pionjärsnårskog (ung, mycket tät skog av björk, asp och sälg m.m.) 

 

Förutom vegetationstyperna noterades mindre grusvägar, stigar och Roslagsleden, eftersom 

stigarna har en sådan nyckelroll i friluftslivet, och alltså även i planeringen av friluftslivet. 
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Figur 2. Vegetationskarta och teckenförklaringar. Varje numrerad punkt är en lokal, ett 

stickprov, där naturvärdesinventeringen genomfördes. 

 

Det bör nämnas att en grusväg löper längs områdets gräns, från det sydvästra hörnet (där 

hällmarkstallskog och frisk grandominerad blandskog möts), österut, rundar den torra tallskogen 

och svänger norrut och följer områdets gräns ända upp till det nordöstra kalhygget. I höjd med 

de två runda hällmarkstallskogarna omgivna av hygget fortsätter grusvägen i nordöstlig 

riktning. 

Från samma nordvästliga hörn löper en stig längs områdets västliga gräns, norrut, hela vägen 

tills den svänger österut, in i området.  

Pionjärsnårskogen i området är ett resultat av röjningsarbeten för elledningens skull 

(elledningen går att se i översiktskartan, Figur 1). 

Nedan följer en tabell som redogör för alla vegetationstypers totalarea och procent av områdets 

totala area. 
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Tabell 1. Vegetationstypernas totala areor i hektar, avrundat till en decimal, samt hur stor del 

av hela området i procent, avrundat till en decimal, som varje vegetationstyp upptar. 

Vegetationstyp Totalarea i hektar 

Procent av hela 

områdets area 

Torr tallskog 10.8 3.7 

Frisk tallskog 1.6 0.54 

Frisk talldominerad blandskog 63.5 21.6 

Frisk grandominerad blandskog 124.8 42.5 

Frisk asp- och björkdominerad blandskog 12.3 4.2 

Hällmarkstallskog 31.3 10.7 

Brandskadat område 1.3 0.44 

Mosse 1.3 0.44 

Alkärr 3.6 1.2 

Pionjärsnårskog 5.7 1.9 

Kalhygge 37.5 12.8 

 

Klassificeringen ”brandskadat område” anger ju egentligen inte vilken vegetationstyp som finns 

på ståndorten, utan snarare i vilken successionsfas områdets vegetation befinner sig i. Men 

eftersom området ganska nyligen varit utsatt för brand leder detta till att poängen från 

naturvärdesinventeringen stiger rejält, varför det var befogat att ge detta område en egen 

klassificering.  

En ansenlig del (uppskattningsvis cirka hälften) av området som i kartan är ”torr tallskog”, är 

fullt av cykel-/enduro(=terrängmotorcykel)-spår samt massor av skjul, kojor, barrikader, staket 

m.m. som används av människor som här spelar paintball. 

Poängen från Skogsbiologernas naturvärdesbedömning presenteras i Tabell 2. Ju högre poäng 

en lokal erhåller, desto mer lik är den för ståndorten naturliga, av människan opåverkade 

skogen. Slutligen illustreras varje vegetationstyps genomsnittliga poäng i ett histogram (Figur 

3). 

  

Tabell 2. Resultatet från naturvärdesinventeringen. Kolumnen ”Lokal” hänvisar till de 

numrerade punkterna i figur 2. 

Punkt Vegetationstyp Poäng 

1 Torr tallskog 4 

2 Frisk tallskog 3 

3 Frisk talldominerad blandskog 7 

4 Frisk talldominerad blandskog 10 

5 Frisk talldominerad blandskog 7 

6 Frisk grandominerad blandskog 11 

7 Frisk grandominerad blandskog 13 

8 Frisk grandominerad blandskog 14 

9 Frisk asp- och björkdominerad blandskog 7 

10 Frisk asp- och björkdominerad blandskog 8 

11 Hällmarkstallskog 13 
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12 Hällmarkstallskog 13 

13 Brandskadat område 15 

14 Mosse 16 

15 Alkärr 13 

16 Alkärr 21 

 

Figur 3. Histogram över vegetationstypernas poäng i genomsnitt. Avrundat till närmaste hel 

eller halvtal. 

 

 

I histogrammet ser man att alkärr, mosse, hällmarkstallskogen samt det brandskadade området 

har fått högst poäng, medan den ”vanliga” skogen har fått lägre poäng. Den talldominerade 

skogen har fått särskilt låga poäng. Den grandominerade blandskogen har dock fått ganska höga 

poäng. 

 

Diskussion 

 

Enligt Skogsbiologerna (2004) har ett bestånd med 15-20 poäng i deras inventeringsmetod 

”höga naturvärden” och bestånd med 5-10 ”ganska låga naturvärden”. I skogen i området Åsta 

1:14 ser vi att all skog där tall dominerar, förutom hällmarkstallskogen, har ganska låga 

naturvärden. Det samma gäller för den lövdominerade blandskogen. Den grandominerade 

blandskogen och hällmarkstallskogen har ”medelhöga” naturvärden medan det brandskadade 

området, mossarna och alkärren uppvisar höga naturvärden. Speciellt det nordöstra alkärret 

(punkt 16 i Figur 2 och i Tabell 1) uppvisar extra höga naturvärden (21 poäng) och där skulle 
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vidare inventeringsarbete kunna vara motiverade för att i framtiden ge bättre motiv för något 

slags officiellt skydd, t.ex. biotopskydd. 

Som nämnts tidigare innebär höga poäng i Skogbiologernas modell att skogen är intressant både 

ur den biologiska mångfaldens och ur friluftslivets synvinkel. Som sagt är skog som är tät och 

svårforcerad oönskvärd, och de allra flesta rekreationella besök i skogen sker längs stigar. 

Mossar och alkärr, hur hög poäng och hur mycket biologisk mångfald de än rymmer, besöks 

alltså mycket sällan av friluftslivet och är inte särskilt värdefulla ur dess synvinkel. Det är alltså 

den ”vanliga” skogen, i stigarnas, och framför allt Roslagsledens, närhet som är av allra störst 

intresse för friluftslivet. Den grandominerade blandskogen och hällmarkstallskogen har enligt 

resultaten i den här studien medelhöga naturvärden (och i förlängningen också rekreationella 

värden). Man ser tydligt i kartorna (figur 2 och 3) att det i dessa två vegetationszoner finns 

många stigar. Dessa områden är alltså värdefulla för friluftslivet samtidigt som de är värdefulla 

för den biologiska mångfalden. Alltså är dessa områden, totalt sett, i den här studien, mycket 

värdefulla. 

 

Naturvård i skogsbruket 

Biologisk mångfald bidrar till ett ökat värde ur friluftslivets synvinkel. Åtgärder för att stärka 

biologisk mångfald och åtgärder för att gynna friluftslivet torde därför inte vara allt för svåra att 

kombinera. När det kommer till skogsbruk blir det mer komplicerat. Att vidta åtgärder för den 

biologiska mångfalden på beståndsnivå i skogsbruket ses ofta bara som en oönskad utgift, i 

form av ökat arbete och minskad produktion. Flera studier visar att en stor biologisk mångfald 

kan ha kraftiga positiva effekter på skogsbrukets produktion, även till den nivån att det t.o.m. är 

en ekonomiskt gynnsam investering att vidta vissa åtgärder (Larsen 1995, Tilman et al. 1996). 

Ett ekosystems stabilitet definieras som ekosystemets förmåga att mostå störningar och att 

snabbt återhämta sig från störningar om det skulle drabbas (Hunter ed. 1999). Studier har visat 

att ett ekosystems stabilitet ökar när ekosystemets biologiska mångfald ökar (Larsen 1995). 

Eftersom plantagen som brukas i det konventionella skogsbruket är mycket artfattiga är de 

sårbara och känsliga för störningar såsom stormar, insekt- eller svampangrepp (Larsen 1995, 

Hunter ed. 1999). Ekosystemets totala produktion, d.v.s. hur mycket ljus växterna tillgodogör 

sig, hur väl växterna tillgodogör sig vatten och näringsämnen ur marken och hur snabbt 

växterna växer i biomassa, ökar i ett system med högre biologisk mångfald (Naeem et al. 1994, 

Tilman et al. 1996, Hunter ed. 1999). En annan faktor som påverkar både biologisk mångfald, 

stabilitet och produktion positivt är ekosystemets struktur (Hunter ed. 1999), d.v.s. hur 

varierande den fysiska strukturen i skogen är. Det bör också noteras att ökad biologisk mångfald 

också påverkar ekosystemets struktur positivt, då olika arter av växter har olika strukturella 

nischer och bara blotta närvaron av fler arter bidrar till en mer divers struktur. 

 

Kontinuitetsskogsbruk 

Skogen som det konventionella skogsbruket producerar är ofta inte önskvärd ur friluftslivets 

synvinkel, men att lämna en skog åt den naturliga successionen är inte heller önskvärt. Att ha ett 

kontinuitetsskogsbruk skulle därför kunna vara väl anpassat för att lösa problemet. Det finns 

flera olika modeller för kontinuitetsskogsbruk med skiftande metoder och mål för hur modellens 

produktionsskog ska se ut. Det de flesta har gemensamt är att det inte skapas några kalhyggen, 

utan man har alltid åtminstone en trädgeneration vid liv överallt (Jentzen 2011). Att slippa 

kalhyggen är förvisso positivt både ur den biologiska mångfaldens och ur friluftslivets 
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synvinkel. Men det är ändå vanligt i kontinuerliga skogsbruksmodeller att odla monokulturer, 

röja och gallra som i det konventionella skogsbruket (Jentzen 2011).  

Däremot finns det en specifik kontinuitetsskogsbruksmodell som brukar kallas 

”Lübeckmodellen” som jag skulle vilja diskutera lite extra. Grunden i Lübeckmodellen är att 

den brukade skogen ska likna en naturlig, opåverkad skog, såsom den skulle sett ut på den 

aktuella ståndorten. Enligt Lübeckmodellen gallrar man selektivt ut de träd som man för 

tillfället har störst anledning att avverka. Det är dels trädens ekonomiska värde som avgör, men 

det handlar också om att väga in skogens nuvarande och framtida struktur. I Lübeckmodellen 

ämnar man nämligen skapa en skog med varierande struktur för att försäkra sig om en 

långsiktigt hållbar utveckling i skogen där minimala insatser fodras. Endast i specialfall 

planterar man nya träd, röjer bort invaderande träd eller gallrar bort ungträd. Strategin är att 

utnyttja ståndortens, och den nuvarande successionsfasens, naturliga trädsammansättning och 

framtida utveckling, och att alltid bara avverka träd med kronan i skogens översta skikt. På så 

sätt kan markägaren markant minska utgifterna för skötseln av skogen i form av plantering, 

röjning och gallring (Jentzen 2011). 

Att på detta sätt öka strukturell diversitet skulle troligen vara positivt för både biologisk 

mångfald, produktion och ge ökad stabilitet. Dessutom slipper man det konventionella 

skogsbrukets kalhyggen och monotona plantage utan man får en varierande, strukturellt divers 

skog som tillåts behålla sin naturliga succession men med en viss gallring av de största träden. 

Allt detta är positivt både för den biologiska mångfalden och för friluftslivet. 

Dessutom skulle det kunna vara rimligt att i ett område som Åsta 1:14, att biodiversiteten och 

friluftslivet får varsin extra ”röst” när det gäller valet av träd som ska avverkas i ett skogsbruk 

enligt Lübeckmodellen. 

Det går att påvisa många kraftigt negativa aspekter av kalhyggebruket. Det man tänker då är 

kanske att vi är tvungna att tillämpa kalhyggesbruket därför att det är det enda ekonomiskt 

gångbara i dagens samhälle, och att bruka en skog enligt någon kontinuitetsmodell skulle 

innebära en sänkt ekonomisk vinst. Men Lohmander (2007) har visat att så inte är fallet, utan att 

det tvärtom är sannolikt att man erhåller en större ekonomisk vinst från kontinuitetsskogsbruk 

jämfört med kalhyggesskogsbruk. 

 

Förslag till åtgärder 

Som beskrivits i inledningen är det av stor vikt att strategiskt planera markanvändningen på 

landskapsnivå. Om man bara ser till beståndsnivå och inte har ett tillräckligt stort perspektiv 

löper man risk att stöta på problem som egentligen inte behöver finnas. Vare sig man beslutar 

att föra ett konventionellt skogsbruk eller något slags kontinuitetsskogsbruk i skogen i Åsta 

1:14, är det viktigt att planera markanvändningen utifrån ett landskapsperspektiv och kanske 

t.o.m. på en ännu större skala än bara Åsta 1:14. 

Vidare är det av största vikt för friluftslivet att man underhåller Roslagsleden och övriga stigar i 

området och ser till att inga nya kalhyggen skapas inom synhåll från leden eller någon annan 

stig. Som nämnts i inledningen utnyttjas stigar vid 90 % av alla rekreationsbesök i skogsmiljö. 

Att hålla kalhyggena utom synhåll från stigarna borde alltså innebära att kalhyggena (ofta, men 

inte alltid) blir ”osynliga” för friluftslivet. Stigarna i hällmarkstallskogen och i den friska 

grandominerade blandskogen är av högst intresse för friluftslivet inom området och stigarna och 

Roslagsleden i dessa områden bör förtjäna extra hänsyn. Som Vallentuna kommun skrivit att 
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”Ett ca 1,5 km brett område längs Roslagsleden (...) ska bevaras” (se under studieområde ovan) 

borde självfallet efterlevas då det vore mycket positivt för friluftslivet. 

De områden med höga naturvärden (brandskadat område, mosse och alkärr) bör lämnas helt 

orörda och där man väljer att bruka skogen bör man vidta så många åtgärder som gynnar den 

biologiska mångfalden, som beskrivits tidigare i denna rapport, som möjligt. Mycket talar för att 

kontinuitetsskogsbruk, och speciellt då Lübeckmodellen, skulle kunna vara en modell som 

skulle passa bra i Åsta 1:14. Men även i sådana fall bör avverkningen hållas borta från 

Roslagsleden och stigarna så mycket som möjligt. Förvisso skapas inga kalhyggen eller 

plantage, men det är likväl samma stora, tunga maskiner som kör och skapar gator i skogen och 

rubbar skogens orörda estetik som ju är så viktig för friluftslivet. 

Cykel-/endurospåren och paintball-”slagfältet” i områdets sydöstra del är intressant. Å ena sidan 

stör denna verksamhet den biologiska mångfalden i området och lugnet för förbipasserande 

människor, men å andra sidan så är denna verksamhet ett lysande exempel på aktiv och 

entusiastisk rekreation i skogsmiljö. Det går knappast att argumentera för att verksamhet av 

detta slag inte ska få finnas alls. Området (torr tallskog) är i dagsläget torrt och tätt bevuxet av 

likåldriga, små tallar och andra trädarter är sällsynta, området har ett mycket magert markskikt 

och i denna studie klassas det som lägre än ”ganska låga naturvärden” (4 poäng). Troligtvis såg 

området ut på det här sättet redan innan cykel-/enduro-/paintballentusiasterna kom och hävdade 

marken, med tanke på att det på uppskattningsvis hälften av området inte syns några sådana här 

spår och skogen ändå ser likadan ut. Vidare befinner sig området inte i närheten av något 

bostadshus, som annars hade kunnat störas av oljud. Jag ser denna plats som en näst intill 

idealisk plats för att utöva den här sortens aktiviteter på, och jag är av den åsikten att dessa 

aktiviteter bör uppmuntras. 

 

Felkällor och förslag till framtida studier 

En viktig felkälla med inventeringen är att jag inte har någon kunskap om ”signalarter”. Det 

finns i Skogsbiologernas inventeringsblankett två stycken frågor som rör signalarter. Eftersom 

jag inte har någon kunskap om signalarter har jag alltid svarat nej på dessa frågor. Det är alltså 

möjligt att jag har undervärderat någon eller några lokaler. 

För att kunna skapa en mer detaljerad och konkret åtgärdsplan för skogen i Åsta 1:14 bör fler 

studier och fler inventeringar i fält utföras. Speciellt med avseende på den biologiska 

mångfalden och närvaron av signalarter i skogen. Vidare bör någon form av ekonomisk studie 

utföras, som involverar hela kommunens ekonomi, för att avgöra hur stora arealer av 

konventionellt skogsbruk som är nödvändigt i Åsta 1:14 eller om Lübeckmodellen eller någon 

annan kontinuerlig skogsbruksmodell är något att satsa på. 

Andra framtida studier som skulle vara relevanta är någon slags undersökning av friluftslivet i 

området, för att försöka besvara frågor som (till exempel) hur många som faktiskt besöker 

området, vilken del av området som är mest välbesökt, vilken typ av friluftsliv besökarna ägnar 

sig åt och vad de anser om biologisk mångfald, skogens struktur och skogsbruk. 
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