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Nya regler kring träd och 
buskar i betesmarker
– hur påverkas miljön genom förändrade 
röjningar?

• Mängden kraftiga röjningar av trädklädda betesmarker ökade i 
samband med att 50-trädsregeln infördes. Effekten av genomförda 
röjningar är övervägande negativ för naturvärdena och något postiv 
för kulturmiljövärdena.

• Felaktiga röjningar, dvs. röjningar som inte följer vare sig stödregler eller 
principer för miljöhänsyn, har gett större negativa effekter i samband 
med införandet av 50-trädsregeln än vad som hade varit nödvändigt.

• Begränsningar av antalet träd och buskar försvårar möjligheterna att nå 
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap om de tillämpas i samtliga 
betesmarker. Därför måste det, även fortsättningsvis, fi nnas särskilda 
regler för träd- och buskrika betesmarker med höga värden.





 

 

 

 

 

Nya regler kring träd och buskar i betesmarker 
 

– hur påverkas miljön genom förändrade röjningar? 
 

 

 

Från och med 2008 infördes nya begränsningar av hur mycket träd och 
buskar som får finnas i betesmarker som berättigar till gårdsstöd. Sverige 
har en lång tradition av att hävda trädklädda betesmarker och det var 
tveksamt om dessa marker skulle kunna behålla sin karaktär och samtidigt 
vara stödberättigande enligt den ändrade betesmarksdefinitionen. 

I den här rapporten presenterar projektet CAP:s miljöeffekter analyser av 
hur stödanslutning och röjning i betesmarker påverkades redan under 
2008 och vad röjningarna kortsiktigt fick för effekt på natur- och 
kulturmiljövärden. 
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In 2008 Sweden introduced new restrictions regarding the number of trees 
and bushes allowed in pastures eligible for the single payment scheme. 
Sweden has a long tradition of maintaining tree-bearing pastures, and we 
were not sure that it would be possible to both preserve the characteristics 
of these lands and allow support for them, due to the new definition of 
pasture.  

This report analyses the effects on support participation rates and on the 
clearing of pastures in 2008. It also assesses the immediate effects on 
biodiversity and cultural heritage. 
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Sammanfattning 
Ökad röjning  
Satellitbilder över 14 studieområden i Götaland och Svealand har analyserats med avseende 
på hur mycket röjning som genomförts inom betesmarkerna. Analyserna omfattar endast 
relativt tätt trädklädda delar av betesmarkerna. Analyserna visar att arealen som röjdes mellan 
2007 och 2008 var större än den årliga röjningen innan betesmarksdefinitionen ändrades. 
Andelen av den trädklädda betesmarksarealen som röjs fördubblas och motsvarar knappt 3000 
ha i hela landet. Den metod som har använts upptäcker dock endast kraftiga röjningar.  

Mark med främst skogliga naturvärden, som inte kan betraktas som betesmark ingick i 
blocken1 2008 och inkluderas därmed i den här studien. De kan hysa stora värden och ha stor 
landskapsekologisk betydelse, men dessa värden går sannolikt inte att bevara inom ramen för 
nuvarande betesmarksersättningar.  

Fältbedömning av röjda områden 

Genom fältbesök i ett urval av de röjda områdena fann vi att natur- och kulturvärden 
påverkats både positivt och negativt av röjningarna. Den samlade bedömningen är dock att 
röjningarna varit övervägande negativa för naturvärdena och något positiva för 
kulturmiljövärdena. 

 

Positiva effekter 

• Kulturspåren har blivit mer synliga i landskapet. 

• Gräsmarksvegetationen har gynnats något av åtgärderna. Det var dock få marker som 
hade en hävdgynnad flora som hotades av igenväxning före åtgärden. 

• Jätteträd, träd med hävdkaraktär och stora blommande träd har friställts och blivit mer 
solbelysta. 

Negativa effekter 

• Mosaiken i träd- och buskskikt har minskat till förmån för jämna förband av mer 
likåldriga träd och mindre variation i artsammansättning. 

• Hälften av de grova träden och jätteträden har röjts bort. En jämförelse med 
referensområden tyder på att lika stor andel av hålträden också avverkats. 

• 85 procent av de stående döda träden har röjts bort. 

• I 60 procent av de inventerade ytorna har röjningen orsakat körskador på marken. 

                                                 
1 Med block menas ett område med jordbruksmark vars gränser i stort sett ser likadana ut från år till år. Blocken 
finns registrerade i den så kallade blockdatabasen och används i stödansökan. 



 

 

Resultaten från fältbesöken visar att en stor del av de negativa effekterna beror på att man röjt 
på ett felaktigt sätt utifrån miljösynpunkt och utan stöd av stödreglerna. Man har röjt utifrån 
skogliga principer och skapat mer homogena trädbestånd i stället för mosaikartade 
betesmarker. Man har röjt bort träd som enligt betesmarksdefinitionen 2008 inte behövde 
räknas med i trädantalet, t.ex. grova träd. Felaktiga röjningar har därmed styrt mot större 
negativa effekter av regeln än vad som hade varit nödvändigt. För att motverka detta framöver 
behövs rådgivning och information kring vilka stödregler som gäller och kring principer för 
röjning av betesmarker. 

Grova träd, jätteträd, hålträd och död ved är en stor bristvara i dagens landskap. Det tar också 
lång tid att ersätta den här typen av träd. Därför är det särskilt viktigt att nå ut med 
information om att dessa ska sparas när man röjer i betesmarker. 

Buskskiktet har sammantaget berörts förhållandevis lite av röjningarna. Troligtvis beror det 
på att de röjningarna genomförts med skogsmaskiner, vilka inte är avsedda för att hantera 
mindre buskar. 

Stödanslutning 

Minskningen av stödansluten ängs- och betesmarsareal mellan 2007 och 2008 var 30 000 ha, 
dvs. betydligt mer än de arealer som röjts. Effekten på stödanslutning har därmed potential att 
vara mer betydelsefull än effekten av röjningar. En minskning av stödanslutningen har dock 
pågått ända sedan 2005. En del av förklaringen till minskningen är att arealen tillfälligt ökade 
i samband med gårdsstödsreformen. Mellan 2007 och 2008 minskar dock stödarealen något 
mer än föregående år, vilket antyder att betesmarksdefinitionen påverkat anslutningen. 

Nuläge och framtid 

Betesmarksdefinitionen har åter ändrats sedan EU-kommissionen ifrågasatt 2008 års regler. 
Ändringarna innebär en skärpning av hur mycket träd som får finnas i stödberättigade marker 
och det är viktigt att fortsätta utvärdera miljöeffekterna av stödreglerna.  

Den här studien visar att en tillämpning av 2008 års betesmarksdefinition, eller hårdare 
begränsningar av antalet träd, i samtliga betesmarker gör det svårare att nå miljökvalitetsmålet 
Ett rikt odlingslandskap. En särskild hantering av ersättning till trädrika betesmarker med 
höga värden knutna till träd och buskar behövs. Lösningar för detta fanns delvis 2008 och 
finns delvis idag genom möjligheten att lyfta ut trädtäta marker med höga natur- och 
kulturmiljövärden ur gårdsstödet och kompensera med höjd miljöersättning. I den fortsatta 
uppföljningen av betesmarksdefinitionen är det viktigt att utvärdera om den höjda 
miljöersättningen fungerat effektivt för att bevara dessa värden. 

Det är också angeläget att få en mer komplett bild av i vilken utsträckning marker tas ur hävd 
respektive röjs och hur detta påverkar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt 
odlingslandskap. För detta krävs dels uppföljning av stödanslutningen och dels studier av 
mindre omfattande röjningar. Studierna behöver även inkludera betesmarker som inte är fullt 
så träd- och buskrika som markerna i den här studien. Detta eftersom de allra flesta 
betesmarker är mer öppna än de som studerats här. 
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1 Inledning 
Från och med 2008 infördes nya begränsningar av hur mycket träd och buskar som får finnas i 
betesmarker som berättigar till gårdsstöd (se faktaruta). Anledningen var att Sverige fått kritik 
från EU-kommissionen för att gårdsstöd hade beviljats för mark som enligt kommissionen 
inte kunde anses vara jordbruksmark.  
 
Förändringarna väckte frågor om hur traditionella trädklädda betesmarker i Sverige skulle 
påverkas av den ändrade betesmarksdefinitionen. Möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Ett 
rikt odlingslandskap riskerade att påverkas negativt. Det kunde ske dels genom att skötseln av 
vissa trädbärande betesmarker upphörde då brukarna inte längre fick lika stor ersättning för 
skötseln. Det kunde också ske genom att skötseln anpassades till de nya reglerna utan 
tillräcklig hänsyn till värden knutna till träd- och buskskikten. 
 
Under våren 2008, kort efter att betesmarksdefinitionen ändrats, initierades denna studie inom 
ramen för CAP:s miljöeffekter2 för att på ett tidigt skede bedöma de kortsiktiga 
miljöeffekterna av ändringen. Inom CAP:s miljöeffekter kommer vi också att följa upp 
utvecklingen för träd-, busk och impedimentsrika marker på längre sikt. Syftet med den här 
rapporten begränsas dock till att undersöka effekter på stödanslutning 2008 och effekter 
kopplade till röjningar genomförda i samband med införandet av den ändrade 
betesmarksdefinitionen. Det var viktigt att snabbt få fram resultat för att de skulle kunna tas 
till vara i det fortsatta arbetet med regelutformning och diskussioner med EU-kommissionen. 
Resultaten har redan använts som ett beslutsunderlag vid vidareutveckling av 2008 års 
regelverk. 

Projektet består av tre delar: 

1. Satellitbildsanalyser av hur mycket röjningar som skett 2008 jämfört med tidigare år 
under perioden 2004-2007.  

2. Fältbedömningar av miljöpåverkan av ett stickprov av röjningar som identifierats vid 
satellitbildsanalysen. De viktigaste frågeställningarna för fältbedömningarna berör 
åtgärdernas omfattning, påverkan på trädskiktets artsammansättning, mosaikstruktur, 
biologiskt särskilt värdefulla träd, buskskikt, fältskikt och kulturlämningar.  

3. Genomgång av stödanslutningen under perioden 2000-2008.  

Avgränsning 

Metoden att identifiera röjda betesmarker med satellitbildsanalys innebär att endast kraftiga 
röjningar omfattas. Dessutom inkluderas bara de delar av betesmarkerna som var relativt tätt 
trädklädda innan röjningen. De öppnare betesmarkerna, som utgör huvuddelen av landets 
betesmarker, ingår inte i analysen. Slutsatser av kapitel 2 och 3 kan då endast dras om hur 
betesmarksdefinitionen påverkat kraftiga röjningar i tätt trädklädda betesmarker. Effekter av 
                                                 
2 CAP:s miljöeffekter är ett projekt som drivs gemensamt av Jordbruksverket, Naturvårdsverket och 
Riksantikvarieämbetet i enlighet med ett regeringsuppdrag.  
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mindre omfattande, successivt genomförda röjningar har inte utvärderats. Förlusten av 
naturvärden i betesmarkerna kan förväntas vara större vid kraftiga röjningar än vid mindre 
röjningar. Resultaten bör därför tolkas med viss försiktighet.  

Vi har begränsat oss till miljöeffekterna och inte analyserat vad betesmarksdefinitionen fått 
för effekter för lantbruksföretagen. Hur mycket stöd som förlorats eller vilket administrativt 
merarbete som genererats ingår inte.  

Faktaruta 1.  
Beskrivning av 2008 års definition av betesmark eller  
den s.k. 50-trädsregeln. 

Grunddefinition 
· Marken ska användas till bete 

· Marken ska inte vara lämplig att plöja 

· På marken ska det växa gräs, örter och ris som är dugligt som foder 

· Marken får inte vara skog 

Begränsning av antal träd 
Det får högst finnas 50 träd/hektar i betesmarken som helhet. Träd som ska räknas är träd som 
i brösthöjd är mer än tio centimeter i diameter Träd med stammar som växer på en gemensam 
yta av en kvadratmeter ska räknas som ett träd. Hävdträd är undantagna från trädräkning. 
Hävdträd är träd som haft en funktion i, eller visar spår av den äldre markanvändningen eller 
som har ett särskilt natur- och kulturvärde.  

Hävdträd: 
*  Ett träd med en vid krona 

*  Ett hamlat träd 

*  Ett träd som är så gammalt att trädtillväxten stannat av 

*  Ett stående träd som är dött 

*  Ett fristående träd som ger bär eller frukt men som inte är inplanterat 

*  Ett träd med kulturhistorisk betydelse eller som är naturminne 

Begränsning av buskar 
Ytor större än 0,01 hektar med buskar och sly som är svårtillgängliga för betesdjur är inte 
ersättningsberättigande. Reglerna gäller för gårdsstöd och marker med miljöersättning för 
allmänna värden. 

Undantag för vissa marker 
Betesmark som har miljöersättning för betesmark som fastställts av länsstyrelsen dvs. 
betesmark med särskilda värden, alvarmark, fäbodbete, skogsbete, restaureringsmark, eller 
mosaikbetesmark och andra gräsfattiga marker är undantagna från de nya reglerna.  
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2 Satellitbildsanalys av röjning 
Författare - Tobias Edman och Eva Ahlcrona, Metria 

2.1 Inledning  
2.1.1 Bakgrund 

Det projekt som presenteras här syftar till att utvärdera omfattningen av de röjningar som har 
gjorts med anledning av den nya definitionen av betesmarker som infördes 2008. Det finns 
anledning att tro att röjningsinsatser genomförts i ett stort antal betesmarker för att de skall 
leva upp till de nya krav som ställs. 

Satellitbildsbaserad förändringsanalys av busk- och trädskiktet i betesmarker har tidigare 
gjorts för ängs- och betesobjekt i Jönköpings län och Kalmar län. Resultaten har utvärderats 
genom omfattande fältbesök. Verktyget som användes i Jönköping och Kalmar var 
ENFORMA Natur. Det bygger på ENFORMA, ett program som används operativt av 
Skogsstyrelsen för skoglig uppföljning och planering. Analyserna i föreliggande studie har 
gjorts årsvis för åren 2005-2008 och skillnader och trender i röjningsintensitet analyseras för 
respektive fallstudieområde och för alla fallstudieområden sammantaget. 

2.1.2 Mål och förväntade resultat 

Studien skall ge svar på omfattningen av röjningar inom de ingående studieområdena åren 
2004 till 2008. Skillnader i röjningsintensitet mellan de år som ingår i analysen skall 
utvärderas. 

2.2 Indata och studieområde 
2.2.1 Data  

Data från flera olika källor har använts för analysen av omfattningen av röjningar inom 
betesmarker mellan 2004 och 2008. 

SPOT-5 har en upplösning på 10 meter och separerar det reflekterade ljuset i fyra 
våglängdsband (grönt (500-590 nm), rött (610-680 nm), närainfrarött (780-890 nm) och 
mellaninfrarött (1580-1750 nm). Det närainfraröda bandet har en upplösning på 20 meter. 
Scenerna är 60 km x 60 km och den geografiska noggrannheten är mindre än 10 meter efter 
ortokorrigering. För varje område används scener för alla år från 2004-2008. 

SPOT-4 används om det saknas scener från SPOT-5. SPOT-4 har samma spektrala 
uppdelning och scenomfång som SPOT-5, men en upplösning på 20 m, jämfört med 10 m. På 
grund av att mellaninfraröda bandet saknar data från en stor mängd sensorer i SPOT-4 och att 
de saknade värdena interpoleras från omgivande sensorer så kan SPOT-4 inte alltid ersätta 
SPOT-5 med fullgott resultat. Om SPOT-4 scenerna kan användas beror på till stora delar 
landskapsstruktur och orientering. 
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Terrängkartans skogsmask i 10 meters raster används för att avgränsa analysen till 
trädbevuxna områden. Enligt lantmäteriets definition (Lantmäteriet 2007) skall ytan överstiga 
900 kvm, förutom på små öar, och vegetationshöjden skall överstiga 1,5 m, trädbevuxna 
betesmarker ingår således i definitionen. Geometrin är kartografiskt justerad. 

Molnmasker för de ingående satellitscenerna som är framtagna i samband med 
Skogsstyrelsens förändringsanalyser för uppföljningen av skogliga åtgärder. Molnmaskerna 
används eftersom molnen annars ger upphov till falska röjningsidentifieringar. Både moln och 
skuggor ger upphov till kraftiga reflektansförändringar mellan åren. 

Betesmasker görs från blockdatabasen för år 2005-2008 utifrån information om 
betesmarksersättning som Jordbruksverket har ställt till förfogande. 

Pankromatisk ortofotomosaik med en upplösning på 2 meter, från början av 2000-talet. 

Satellitbilderna som analyserats är tagna under sommarhalvåret. De resultat som redovisas för 
2008 gäller röjningar som utförts mellan fotografering sommaren 2007 och fotografering 
sommaren 2008. För 2005 ingår röjningar som utförts mellan sommaren 2004 och 2005 etc. 

 

Figur 2.1. Studieområdena utgörs av överlappen mellan de ingående satellitbilderna (svart), områden med moln 
i någon satellitscen är borttagna. De studerade områdena är: 1) Roslagen, 2) Södertälje, 3) Hjälmaren, 4) 
Mjölby, 5) Jönköping, 6) Falköping, 7) Trollhättan, 8) Borås, 9) Kungsbacka, 10) Båstad, 11) Blekinge, 12) 
Öland, 13) Västervik och 14) Gotland. 
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2.2.2 Studieområde 

Analysen har utförts i fjorton fallstudieområden i södra Sverige. För sju av områdena är 
analysen gjord för hela perioden och för övriga sju områden analyseras endast åren 2007 och 
2008. Fallstudieområdenas storlek bestämdes av storleken hos de SPOT-scener (60kmx60km) 
som utgör underlaget för röjningsidentifieringen (figur 2.1). 

Spotscenerna varierar mellan åren, och i analysen har enbart den areal tagits med där alla 
scener från de studerade åren överlappar varandra fullständigt. Dessutom faller områden med 
moln i någon satellitscen bort. Eftersom både molnigheten och storleken på överlappen 
mellan de ingående scenerna varierar kraftigt mellan de olika analysområdena blir de av olika 
storlek. Landarealen inom studieområdena varierar mellan 71 000 ha i Mjölby-området till 
275 000 ha i Västerviks-området (tabell 2.1). Arealen betesmark inom studieområdena 
varierar också, mellan de studerade åren, men framför allt mellan områdena från 950 ha som 
minst i Trollhättan-området till 36 000 ha som mest i Ölands-området (figur 2.2a, tabell 2.2). 
Arealen betesmarksblock var som störst 2006 och har minskat för varje år sedan dess. 
Andelen av betesmarkerna som var trädtäckta varierar också kraftigt från 7 % i Ölands-
området till 50 % i Roslagen-området (tabell 2.2, figur 2.2b). 

Tabell 2.1. Landarealen är olika inom de olika områdena, beroende på varierande molntäckning inom 
satellitscenerna samt att de inte överlappar varandra fullständigt. 

Område Analysareal (tusen ha) 

1. Roslagen 

2. Södertälje 

3. Hjälmaren 

4. Mjölby 

5. Jönköping 

6. Falköping 

7. Trollhättan 

206 

154 

216 

  71 

252 

165 

  97 

8. Borås 180 

9. Kungsbacka 243 

10. Båstad 

11. Blekinge  

114 

185 

12. Öland 165 

13. Västervik 275 

14. Gotland  161 
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Figur 2.2a-b. a) Arealen av betesmarksblocken varierar mellan de olika områden och mellan de i studien 
ingående åren. Arealvariationen beror dels på att de olika områdena är olika stora, men även på att 
studieområdena skiljer sig från varandra vad det gäller landskapsstruktur och andra förutsättningar. b) andel 
trädklädd areal inom betesmarksblocken varierar också mellan studieområdena såväl som mellan åren. 
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2.3 Genomförande 
För karteringen av förändringar i betesmarker har ENFORMA använts för analys av 
förändringar av den spektrala reflektansen detekterad av satellitbilder från på varandra 
följande år. Analyserna är begränsade till trädklädda områden enligt terrängkartan som enligt 
Jordbruksverkets databaser är sökta som betesmark i gårdsstödet. 

2.3.1 ENFORMA 

ENFORMA används för kartering av föryngringsytor, fröträdställningar, brandområden och 
skadedrabbade områden samt områden med tillväxande skog, vilket indikerar behov av 
gallring och röjning. Metoden för att identifiera hyggen och fröträdställningar, genom att 
jämföra skillnader i reflektans av mellaninfraröd strålning, är också lämplig för kartering av 
röjningsinsatser i naturbetesmarker. Den funktionen har testats i arbetet med ENFORMA 
Natur, ett verktyg för tillsyn och uppföljning förändringskartering utifrån satellitdata från två 
eller flera tidpunkter. Röjningsidentifiering i naturbetesmarker skall främst ses som ett 
underlag för statistik på landskapsnivå och som ett signalsystem på objektsnivå (till vilka 
fältkontroller kan styras). 

Säkerheten i klassningen av röjda ytor i naturbetesmarker är hög med ENFORMA. Den 
utvärdering som har gjorts av identifiering av röjningsinsatser och igenväxning i ängs- och 
betesmarksobjekt i Jönköpings län visade på en noggrannhet på 87 % i klassningen av 
förändrade och oförändrade ytor. Inom hävdberoende mark är oftast röjningar en säker 
förändring medan igenväxning kan vara mer diffus. Den minsta skillnaden i täckningsgrad av 
busk-/trädskikt som krävs för att vara detekterbar är 30 %. De röjningar som detekteras är i 
första hand röjningar där det har skett en stor förändring i krontäckning (figur 2.3). Röjningar 
som i större utsträckning kan passera odetekterade är försiktiga plockhuggningar i redan glesa 
betesmarker och svaga utgallringar i tätare trädklädda betesmarker. 

  

  

Figur 2.3. Hög täckning av barrträd i ett Gotländskt betesmarksblock. I den vänstra bilden ser man att 
trädtäckningen är hög i ortofotot (2 m), efter det syns den spektrala signaturen i SPOT-5 (10m) år 1, den 
avverkade ytans signatur år 2 och till sist förändringsbilden där den ljusa färgen indikerar att reflektansen ökat 
kraftigt. 
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2.3.2 Metod 

Analysen av förändringar i betesmarker görs med Enforma tools i ArcGis 9.2 miljö. I 
ENFORMA analyseras förändringar inom trädklädda delar (Lantmäteriet 2007) av de 
områden som det har sökts betesmarksstöd för det år som den senaste satellitbilden är tagen. 
Förändringsanalysen baseras på skillnader i reflektans inom det mellaninfraröda bandet 
(1580-1750 nm). Reflektansen inom det mellaninfraröda bandet är beroende av skillnader i 
vegetation och markfuktighet (Axelson m.fl. 1993, s. 339) men framförallt så märks 
skillnader i skuggmängd. När träden tas bort så ökar skuggmängden.  För att särskilja om en 
förändring beror på en röjningsinsats, skillnad i hävdstatus eller markfuktighet, så görs en 
visuell kontroll utifrån den spektrala signaturen i bilden och ortofotomosaiken med 2 meters 
upplösning. Betesmasken filtreras så att endast block med en areal som överstiger 0,5 ha tas 
med i analysen. Förändringsytor som är mindre än 0,15 ha anses för små för att med god 
säkerhet kunna detekteras.  

För varje område beräknas den årliga förändringsarealen och antalet block där 
röjningsinsatser har genomförts mellan 2005 och 2008, för hälften av områdena gjordes 
analysen för åren 2007 och 2008. Beräkningar av den årliga förändringen görs sedan i de 
arealer som har överlappande satellitscener från alla år och som inte har moln i någon scen, 
det innebär att det sker en minskning från SPOT-scenernas geografiska utbredning på 60 km x 
60 km. För vissa år används flera scener för att täckningen skall få en tillräcklig omfattning. 

2.4  Resultat 
Det är stor variation i röjningsintensitet inom det material som har analyserats. Variationen 
finns mellan de år som har analyserats, men även mellan de olika studieområdena (tabell 2.2). 
För 11 av studieområdena finns det en tydlig ökning av röjningsaktiviteten 2008 jämfört med 
tidigare år (figur 2.4a-b, tabell 2.2). Studieområdena Gotland och Kungsbacka har en minskad 
aktivitet i förhållande till tidigare år. Studieområdet Borås saknar data för 2005 och 2007, det 
går därför inte att analysera trender för det området. Skillnaderna i röjningsintensitet gäller 
andelen av hela betesmarken såväl som andelen av den del som är trädklädd som röjs (figur 
2.5 och 2.6). 

Regionala förhållanden verkar ha stor betydelse för skillnaderna i röjningsintensitet både 
mellan områden och mellan år. Skillnadenen i röjd areal mellan de olika studieområdena kan 
inte jämföras med varandra på samma sätt som skillnaden mellan de i studien ingående åren. 
Skillnaden i röjd areal mellan de ingående studieområdena är beroende av den faktiska 
arealen betesmark inom studieområdet och av arealen trädklädd mark inom betesmarken. 
Trenden i den faktiska röjningsarealen inom de ingående områdena är däremot jämförbar och 
det finns en tydlig ökning av den röjda arealen 2008 och betydligt lägre röjningsarealer 2006 
och 2007 jämfört med både 2008 och 2005. Minskningen i röjd areal för de mellanliggande 
åren i tidsserien är tydlig både för enskilda områden och för den sammanlagda arealen i de 
undersökta studieområdena. Gotlands-området är som ovan nämnts det område som avviker 
mest från den allmänna trenden, med de största röjningsarealerna 2006 och 2007 följt av en 
tydlig minskning 2008. För de 7 områden där röjningen beräknats för hela perioden 2005-
2008 är materialet för litet i förhållande till variationen för att ökningen ska kunna påvisas 
som signifikant (figur 2.5). När man ser på samtliga 13 områden (figur 2.6) där skillnaden 
mellan 2007 och 2008 analyserats är ökningen i röjningsareal däremot signifikant på 5% 
nivån, p = 0,026 (parvis t-test av skillnaderna i röjningsareal mellan åren). 
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Figur 2.4a. Röjd areal för 7 studieområden under perioden 2005-2008. Röjningsarealen varierar mellan de 
olika områdena och mellan de ingående åren. Skillnaden i areal mellan de olika områdena måste sättas i 
relation till att det också är skillnad i areal mellan de ingående studieområdena. 
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Figur 2.4b. Röjd areal för alla 14 studieområden under åren 2007 och 2008. Borås saknar data för 2007, men 
annars visar de flesta områden på en tydlig ökning 2008. 
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Figur 2.5 a och b. Röjd andel av totala arealen inom betesmarksblock (2.5a) respektive röjd andel av den 
trädklädda arealen inom betesmarksblock (2.5b) för perioden 2005-2008. Stapeln representerar alla områden 
och visar medelvärdet utan någon viktning för arealskillnader mellan de olika områdena. Trollhättan-området 
får därför ett kraftigt genomslag trots att betesmarksarealen där är väldigt liten (970 ha). Trenden är trots det 
tydlig eftersom fem av sex områden har en ökning av röjningsandelen 2008 jämfört med tidigare år.  
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Figur 2.6 a och b. Röjd andel av totala arealen inom betesmarksblock (2.6a) respektive röjd andel av den 
trädklädda arealen inom betesmarksblock (2.6b) för 2007 och 2008. För Borås saknas data för 2007, men i 
övriga områden har andelen röjd areal ökat för 11 områden medan den minskar för endast 2 områden. 

Den betesmarksareal som röjts enligt resultaten från den här studien är liten i förhållande till 
de skillnader i betesmarksarealer som uppträder mellan åren. Årsskillnaderna i 
betesmarksareal inom områdena mellan olika år varierar kraftigt från ingen förändring mellan 
vissa år (0,1 %) till stora förändringar mellan andra (7 %). De arealer som kommer till eller 
tas ur stödsystemet är betydligt större än de röjningar som företas inom arealer med 
betesmarksstöd. Röjningsaktiviteten varierar mellan nästan inga röjningar alls (0 %) till 
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röjningar på 1,4 % av betesmarksarealen och mellan 0,02 % och 5,9 % av den trädklädda 
arealen inom betesmarken (figur 2.5a,b). Med stora trädklädda arealer inom 
betesmarksblocken ökar också sannolikheten att rent skogliga åtgärder detekteras som 
röjningsinsatser.  

 

Tabell 2.2. Röjd areal, antal berörda block samt hur stora andelar av betesmarken respektive den trädklädda 
betesmarken som berörs av röjningar för varje område åren 2005-2008. Arealerna kan inte jämföras mellan 
områdena, däremot så kan de jämföras mellan åren för varje område. Andelarna kan jämföras både mellan år 
och mellan områden. 
  År 
Område   2005 2006 2007 2008 

betesmarksareal (ha) 7900 8240 7890 7740
trädklädd areal (ha) 3795 4038 3920 3873 
trädkladd andel (%) 48% 49% 50% 50% 
röjd areal 55,3 34,8 48,4 57,4 
antal block 62 35 50 33 
andel av betesmarken   0,70 %   0,42 %   0,61 %   0,74 % Roslagen 

andel av trädklädd areal   1,46 %   0,86 %   1,23 %   1,48 % 
betesmarksareal (ha) 2520 2620 2520 2490 
trädklädd areal (ha) 775 833 764 780 
trädkladd andel (%) 31% 32% 30% 31% 
röjd areal   4,5   8   0,34   8 
antal block   2 11   1   9 
andel av betesmarken   0,18 %   0,31 %   0,01 %   0,32 % Södertälje 
andel av trädklädd areal   0,58 %   0,96 %   0,04 %   1,03 % 
betesmarksareal (ha) - - 4797 4276 
trädklädd areal (ha) - - 1858 1689 
trädkladd andel (%) - - 39% 39% 
röjd areal - - 33,76 42,34 
antal block - - 26 42 
andel av betesmarken - -   0,70%   0,99% Hjälmaren 
andel av trädklädd areal - -   1,82%   2,51% 
betesmarksareal (ha) 4580 4640 4430 4520 
trädklädd areal (ha) 825 916 892 907 
trädkladd andel (%) 18% 20% 20% 20% 
röjd areal 6,8   2   3,2   9,6 
antal block 11   5   5 15 
andel av betesmarken   0,15 %   0,04 %   0,07 %   0,21 % Mjölby 
andel av trädklädd areal   0,82 %   0,22 %   0,36 %   1,06 % 
betesmarksareal (ha) - - 9117 8065 
trädklädd areal (ha) - - 3415 3166 
trädkladd andel (%) - - 37% 39% 
röjd areal - - 16,28 61,05 
antal block - - 37 77 
andel av betesmarken - -   0,18%   0,76% Jönköping 
andel av trädklädd areal - -   0,48%   1,93% 
betesmarksareal (ha) - - 10651 10195 
trädklädd areal (ha) - - 3524 3468 
trädkladd andel (%) - - 33% 34% 
röjd areal - - 17,67 21,88 
antal block - - 21 39 
andel av betesmarken - -   0,17%   0,21% Falköping 
andel av trädklädd areal - -   0,50%   0,63% 
betesmarksareal (ha) 971 972 952 1020 
trädklädd areal (ha) 236 235 215 243 
trädkladd andel (%) 24% 24% 23% 24% 
röjd areal   2,8   5,7   0 14,4 
antal block   1   8   0 15 
andel av betesmarken   0,29 %    0,59 %   0,00 %   1,41 % Trollhättan 
andel av trädklädd areal   1,19 %   2,42 %   0,00 %   5,94 % 
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Forts. Tabell 2 
  År    
område  2005 2006 2007 2008 

betesmarksareal (ha) - 7660 - 7030 
trädklädd areal (ha) - 2403 - 2127 
trädkladd andel (%) - 31% - 30% 
röjd areal - 17,6 - 14,3 
antal block - 31 - 17 
Andel av betesmarken -   0,23 % -   0,20 % Borås 
Andel av trädklädd areal -   0,73 % -   0,67 % 
betesmarksareal (ha) - - 6771 6379 
trädklädd areal (ha) - - 2473 2488 
trädkladd andel (%) - - 37% 39% 
röjd areal - - 26,13 20,74 
antal block - - 23 32 
andel av betesmarken - -   0,39%   0,33% Kungsbacka 
andel av trädklädd areal - -   1,06%   0,83% 
betesmarksareal (ha) 3630 3580 3540 3360 
trädklädd areal (ha) 1010 1017 913 878 
trädkladd andel (%) 28% 28% 26% 26% 
röjd areal   2,3   0,17   0,16 9,4 
antal block   4   1   1 12 
Andel av betesmarken   0,06 %   0,00 %   0,00 %   0,28 % 

 

Båstad 
Andel av trädklädd areal   0,23 %   0,02 %   0,02 %   1,07 % 
betesmarksareal (ha) - - 7192 5861 
trädklädd areal (ha) - - 3008 2707 
trädkladd andel (%) - - 42% 46% 
röjd areal (ha) - - 18,34 26,89 
antal block - - 24 41 
andel av betesmarken - -   0,25%   0,46% Blekinge 
andel av trädklädd areal - -   0,61%   0,99% 
betesmarksareal (ha) - - 36528 36581 
trädklädd areal (ha) - - 2901 2681 
trädkladd andel (%) - - 8% 7% 
röjd areal - - 9,77 28,23 
antal block - - 26 42 
andel av betesmarken - -   0,03%   0,08% Öland 
andel av trädklädd areal - -   0,34%   1,05% 
betesmarksareal (ha) - - 10752 10551 
trädklädd areal (ha) - - 4158 4077 
trädkladd andel (%) - - 39% 39% 
röjd areal - -   9,47 48,57 
antal block - - 19 53 
andel av betesmarken - -   0,09%   0,46% Västervik 
andel av trädklädd areal - -   0,23%   1,19% 
betesmarksareal (ha) 10810 11210 11000 10830 
trädklädd areal (ha) 4811 5201 4797 4554 
trädkladd andel (%) 45% 46% 44% 42% 
röjd areal 31,8 36,9 34,4 17,4 
antal block 28 28 45 20 
andel av betesmarken   0,29 %   0,33 %   0,31 %   0,16 % Gotland 
andel av trädklädd areal   0,66 %   0,71 %   0,72 %   0,38 % 

 

2.5  Metrias slutsatser 
Skärpningen av betesmarksdefinitionen 2008 fick en tydlig effekt i det material som studerats.  

Andelen röjd areal ökar mellan 2007 och 2008 för elva områden medan den minskar för 
endast två områden. Detta motsvarar en signifikant ökning av röjningsintensiteten. I fem av 
sju områden, som har analyserats för hela perioden 2004-2008, var röjningsintensiteten högre 
2008 jämfört med tidigare år. Ökningen 2008 jämfört med de tidigare åren är dock inte 
entydig eftersom röjningsintensiteten i Gotlands- och Kungsbackaområdena utvecklades 
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annorlunda jämfört med övriga områden. Det skedde en tydlig minskning i röjningsarealer 
2008, från 0,31 % till 0,16 % av betesmarksareal på Gotland och från 0,39 % till 0,33 % i 
Kungsbacka. Den regionala aspekten är därför väldigt viktig att ta i beaktande när 
policybeslut skall utvärderas mot de effekter som är mätbara på landskapsnivå. 

Den röjda arealen är liten i förhållande till de arealer som den totala betesmarksarealen 
varierar med. För att säkert kunna uttala sig om effekten på biologisk mångfald av 
policybeslut som ger effekt både på betesmarksareal och på röjningsintensitet så måste 
röjningsarealerna sättas i relation till de arealer som tas ur betesmarksdrift (se kapitel 4). 

Förändringsanalys med satellitdata ger en bra bild av omfattningen av framför allt kraftigare 
röjningar. För analysen är det en fördel om de trädklädda områdena inom betesmarksblocken 
är karterade med en större noggrannhet och lägre generaliseringsgrad än vad fallet är inom 
terrängkartans datamask. 

2.6 Metrias rekommendationer 
För att minska arbetet med verifiering av att de identifierade röjningsområdena är korrekta så 
är det en fördel om man innan förändringsanalysen gör en kartering av vilka områden som 
faktiskt är trädklädda. Generaliseringsgraden i terrängkartans skogsmarksskikt gör att åkrar 
kan falla ut som kraftigt förändrade. För att nå operativitet i användandet av förändringsanalys 
med satellitdata för policyutvärdering så är det viktigt med en god kunskap om vilka arealer 
som är intressanta att analysera. Det ger en minskning av de manuella stegen och ökar 
säkerheten i identifieringen. 

Förändringsanalys bör kunna ingå som en återkommande del i utvärderingen av de miljö- och 
gårdsstöd som betalas ut till svenska bönder. Analyserna kan då bli en del av den process som 
skapar policies och inte bara en utvärdering av regeländringar.  
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3 Inventering av röjda trädklädda 
betesmarker  

Författare - Leif Andersson och Heidi Paltto, Pro Natura. 

3.1 Bakgrund 
För att utröna omfattningen av de avverkningar som skett i träd- och buskbärande marker i 
samband med ändringen av betesmarksdefinitionen 2008 och vilken effekt detta har på den 
biologiska mångfalden har denna inventering genomförts.  

Det är naturligtvis en grannlaga uppgift att fastställa vilka naturvärden knutna till trädskiktet 
som gått förlorade när endast stubbarna är kvar efter en avverkning. Det är också förenat med 
svårigheter att bedöma hur mycket buskar som tagits bort, särskilt för arter som inte skjuter 
rot- eller stubbskott. Därför bygger en del av inventeringens slutsatser på jämförelser med 
intakta referensobjekt och på indikationer av olika slag. I de utvalda objekten har även 
påverkan på kulturvärden (olika kulturspår) bedömts. 

Exempel på negativ påverkan som kan förväntas av 50-trädsregeln är avverkning av hålträd 
(boplatser för fågel, fladdermöss, miljö för insekter och svampar), avverkning av döda träd 
(viktiga för insekter och svampar), reducering av markernas mosaikstruktur (viktigt för en 
lång rad växter och djur). 

Det ska också fastslås att åtgärder kan påverka natur- och kultvärden positivt i träd- och 
buskklädda betesmarker. Hävdgynnade träd kan friställas från konkurrens av andra träd, 
ljusälskande betesgynnad flora kan gynnas och kulturspår kan synliggöras.  

Metoden har anpassats för att mäta påverkan på träd- och buskklädda marker också med 
värden knutna till asp och björk i hagmarkerna, något som ofta underskattats i många 
inventeringar där fokus varit på gamla ädellövträd och hamlade träd. 

De senaste 20 åren har skötseln av träd- och buskskikt i träd- och buskklädda betesmarker 
förändrats främst vad avser nyttjad teknik. Röjningar utförs med skogsmaskiner i mycket 
större utsträckning idag än tidigare. Detta har medfört att studien har uppmärksammat 
påverkan från nya företeelser i betesmarkerna, t.ex. körskador från tyngre skogsmaskiner. 

Studien är utformad så att resultatet ska vara representativt för Sverige söder om 
norrlandsgränsen.  

3.2 Beskrivning av uppdraget 
Uppdraget har innefattat följande moment: 

Utveckla en metod att i fält i efterhand bedöma effekterna av gjord avverkning/röjning i träd- 
och buskklädd betesmark. 

Metoden ska vara anpassad för att ett stickprov av marker (eventuellt indelade i kategorier) 
bedöms. 
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Metoden ska vara anpassad för en snabb bedömning av området, i genomsnitt bör 3 block 
hinna inventeras per dag. 

Metoden ska vara anpassad för att bedöma naturvärdena och effekterna av utförda åtgärder på 
dessa i träd- och buskbärande betesmarker. 

Eftersom hävdträd och särskilt värdefulla marker är undantagna från den nya definitionen 
förväntas effekterna vara störst i marker med allmänna värden och metoden bör då detektera 
dessa. 

I uppdraget ingår också att belysa de svårigheter som finns vid efterhandsbedömningar av 
denna typ liksom att peka ut miljöeffekter som är lättare att bedöma. 

För bedömning av kulturmiljövärden ska samråd ske med Riksantikvarieämbetet (RAÄ). 

Redovisning sker i form av en inventeringsmanual (Bilaga 1) samt i form av denna slutrapport 
med inventeringsresultat och utvärdering av resultatet. 

3.3 Genomförande 
3.3.1 Arbetsmoment 

Möte i juni 

Ett första arbetsmöte där studien diskuterades hölls i Jönköping den 5 juni 2008. Här 
medverkade representanter från Jordbruksverket, Metria och Pro Natura.  

Framtagning av metodik 

Under juni, juli och augusti utvecklades metodiken. Parameterval, definitioner och metodik 
diskuterades och testades i fält i trädklädda hagmarker i norra Västergötland under juni. 
Metodiken var klar den 17 augusti 2008. Vissa mindre justeringar gjordes efter utbildningen 
av inventerarna och den slutliga version som använts var klar den 26 augusti. 

Utbildningen av inventerare 

De inventerare som utfört fältarbetet gavs en tvådagars utbildning 18-19 augusti med en dag 
vardera i norra Västergötland och i norra Småland. Utrustning, metodik, parametrar och 
definitioner gicks igenom. 

Fältinventering 

Fältinventeringen genomfördes under tiden 1 september till 6 oktober 2008.  

Sammanställning och analys 

Det insamlade datamaterialet lades in i Excel under början av oktober och var klar den 16 
oktober. Analys av data och utarbetande av rapport har gjorts under senare halvan av oktober 
och början av november. 
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3.3.2 Frågeställningar i fältinventeringen 

För att ge svar på vilken påverkan som 50-trädsregeln kan ge på biologisk mångfald och 
kulturmiljövärden har ett antal frågeställningar ställts upp. Dessa har i hög grad styrt valet av 
parametrar vid fältinventeringen. De frågeställningar som ställts upp är: 

Hur mycket träd och buskar har tagits bort? 

Det kan vara av intresse att se hur stor del av träden och buskarna som avverkats. Detta är 
också avgörande för andra frågeställningar. 

Hur har trädslagsblandningen påverkats? (artantal) 

Från naturvårdssynpunkt är en högre trädslagsblandning positivt och en minskning av artantal 
eller vissa arters frekvens bedömer vi som negativt. 

Hur har trädens demografi påverkats? (träddiametrar) 

En hagmark som har träd i olika åldrar bedömer vi ha högre naturvärde än en hagmark med en 
eller få åldrar. En spridd åldersfördelning möjliggör för efterträdare att ta vid då gamla träd 
dör och kan på så sätt ge trädkontinuitet. Åldersspridningen ska också ses art för art. Olika 
åldrar i en hagmark ger också fler ekologiska nischer. En hög medelålder bedöms också som 
värdefullt. 

Hur har mosaikstrukturen påverkats? (variationen av trädtäthet, skala) 

En väl utvecklad mosaik – innebär omväxlande tätare träd-/buskgrupper och ytor som är mer 
glest träd- eller buskklädda. Denna mosaikstruktur avser vi fånga in genom att cirkelytorna 
satts till cirklar med en radie om 10 m. Vi anser att en hög variation i trädtäthet är positivt från 
naturvårdssynpunkt. En minskning i denna variation anser vi vara negativt. 

Hur har värdeträden påverkats? (jätteträd, hävdpåverkade träd, grova träd av olika slag, 
döda träd, hålträd, blommande träd/Salix, lönn, rönn, oxel, apel, hägg)  

Dessa kvalitéer i träd- och buskklädda marker har nyckelfunktioner. Hur dessa påverkats är av 
stor betydelse för att bedöma utfallet av huggningarna från naturvårdssynpunkt. 

Hur har buskskiktet hanterats? (omfattning, arter) 

Vissa buskar, t.ex. rosor, hagtorn, viden och slån, är av särskild betydelse för insekts- och 
fågelliv i betesmarkerna och det är därför viktigt att se hur dessa drabbats. Det är också viktigt 
att få uppgifter om hur stor påverkan på buskskiktet är. 

Har solitärträd frihuggits – positivt? 

Solitärträd som beskuggats av igenväxningsvegetation löper risk att dö i förtid och 
naturvärdena knutna till träden riskerar att utarmas. Då kan en frihuggning vara en gynnsam 
åtgärd. 
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Hur har kulturvärdena påverkats? 

Från estetisk och bevarandesynpunkt är det ofta värdefullt om kulturspår är fria från tät 
vegetation. Å andra sidan kan kulturspåren utsättas för skador om åtgärder sker ovarsamt med 
stora maskiner. 

Har värdefull skuggvegetation exponerats – negativt? 

I en mosaikartad trädklädd betesmark finns ofta skuggiga partier, gärna runt blocksamlingar 
och kuperade partier, där skuggynnade skogsväxter har en fristad. En exponering av dessa är 
normalt negativt. 

Har bryn-högväxt-miljöer exponerats negativt? 

I en trädklädd betesmark med god mosaikstruktur finns stora arealer med övergångszoner 
mellan sluten och öppen mark. Här växer ofta högväxta brynväxter. Om dessa exponeras 
kraftigt och utsätts för hårt bete kan dessa trängas tillbaka, vilket bedöms vara negativt. 

Har skuggad gräsmarksvegetation frilagts (positiv prognos)? 

Typiska gräsmarksväxter behöver ljus och hävd för att trivas. En igenväxning är för dessa 
arter mycket negativ. Borthuggning av träd och buskar är för dessa arter positivt om åtgärden 
kombineras med beteshävd. 

3.3.3 Metodik 

Att bedöma effekter på biologisk mångfald av en åtgärd efter att åtgärden är utförd erbjuder 
särskilda svårigheter. För att ett tillförlitligt resultat ska uppnås bör de biologiska 
förhållandena innan åtgärden görs vara kända (Eckerberg 1986). Så har inte varit fallit i denna 
studie och det medför med nödvändighet vissa svagheter i resultatet. 

Sju områden i Sverige söder om norrlandsgränsen har valts ut som studieområden. Röjda 
betesmarker har besökts i studieområdena Roslagen, Södertälje, Mjölby, Falköping, 
Trollhättan, Borås och Gotland (figur 2.1). Dessa valdes därför att det här varit möjligt att 
tidigt under 2008 få satellitbildspar från 2007 och försommar 2008 så att skillnader i 
trädtäckningen kan ses. 

I dessa områden noterades block där miljöersättning sökts och där trädskiktet glesats ur i 
områden som är minst 0,15 ha. Polygoner över ytor med förändring i trädskiktet togs fram. 
Dessa utgör de förvalda områdena från Metria. Arbetet har utförts av Metria Miljöanalys 
genom användning av systemet Enforma Natur. Dessa data kompletterades med annat 
kartmaterial för att skapa fältkartor.  

Totalt bedömdes att 100 block med åtgärder behövde inventeras för att få tillräckligt med 
data. Detta innebär att 14-15 ytor borde inventeras i varje studieområde (satellitscen). De 
olika förvalda ytorna slumpades så att de gjordes i en viss ordning. Ett visst bortfall 
förutsattes varför totalt 179 block med åtgärder togs fram. 

Parameterval 

För att få svar på frågor om förändringar i trädslagsblandningen, trädens demografi, 
beståndens mosaikstruktur, förändringens storlek vad avser buskar och träd samt vilken typ av 
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fältskikt som finns i de åtgärdade ytorna så har datainsamling skett i utslumpade cirkelytor 
med 10 meters radie. I varje åtgärdat block utslumpades 3 cirkelytor i den åtgärdade delen. 

För företeelser som förekommer mindre frekvent i de trädklädda betesmarkerna som jätteträd, 
grova träd, stora blommande småträd, träd med hävdkaraktär, grov död ved (stående och 
liggande), hagmarksgranar, hagmarkstallar och stora hasselbuketter så noterades dessa i hela 
den åtgärdade delen av blocket. Även uppgifter om olika kulturspår och hur de påverkats 
liksom körskador och andra skador som uppkommit noterades i hela den åtgärdade delen av 
blocket. 

En detaljerad beskrivning av förfarandet finns i inventeringsmanualen – bilaga 1. I denna 
finns också de fältblanketter som användes under inventeringen. 

Referensytor  

Eftersom det är svårt att bilda sig en uppfattning om vilka värden som fanns knutna till träd- 
och buskskikt efter att merparten av träden tagits bort så har 10 olika trädklädda betesmarker 
valts ut som referensobjekt. 

Dessa har valts ut med avsikten att få data från trädklädda betesmarker med höga eller mycket 
höga naturvärden knutna till trädskiktet. Detta oberoende av om de uppfyller 50-trädsregeln 
eller ej. Eftersom en ganska stor del av de åtgärdade blocken förmodades vara dominerade av 
asp och björk så valdes avsiktligt flera sådana referensobjekt. Referensobjekten har varit 
spridda i ungefär samma områden som de åtgärdade block som varit föremål för 
fältinventering. Referensobjekten har valts ut med hjälp av Pär Eriksson, Upplandsstiftelsen 
(Uppsala län), Stellan Hedgren, Länsstyrelsen Gotlands län (Gotlands län), Bosse Westman, 
Länsstyrelsen i Södermanlands län (Södermanlands län), Mikael Svensson, ArtDatabanken 
(Skåne län), Mattias Lindholm, Tomas Fasth och Leif Andersson, Pro Natura (Västra 
Götalands län och Jönköpings län). 

Analys av data 

Efter fältinventering har data lagts i Exceltabeller för analys. Statistisk bearbetning har skett 
av de olika insamlade parametrarna. I den statistiska bearbetningen och analysen har också 
Heidi Paltto, Pro Natura, medverkat. 

För att få underlag för diskussion och slutsatser har ytterligare data erhållits från Metria och 
Jordbruksverket. Detta gäller främst den totala arealen trädklädd betesmark mätt med olika 
metoder. 

3.4 Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet av undersökningen. En diskussion där resultatet sätts i 
relation till andra data och olika slutsatser dras återfinns i kapitel 3.5. 

3.4.1 Allmänna uppgifter från resultatet 

Totalt inventerades 88 block där åtgärder utförts under mätperioden (försommar 2007 – 
försommar 2008). I dessa block detaljinventerades 264 utslumpade cirkelytor med 10 m radie. 
Den totala ytan inom blocken som inventerats är 66,9 ha. Totalt förselekterades 179 block där 
åtgärder detekterades med hjälp av satellitbilder. Målsättningen var att inventera 100 
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åtgärdade objekt. Avsiktligen förselekterades ett större antal för att objekt skulle kunna falla 
bort av olika anledningar. I vissa av de 7 satellitscenerna blev således ett antal förvalda objekt 
övertaliga. Men även andra skäl att ej inventera objekt fanns. Ett antal förselekterade block 
var för små för att utföra undersökningen och ytterligare ett antal kunde av säkerhetsskäl eller 
tekniska skäl (betesdjur omöjliggjorde studien) ej inventeras. I några fall hade ingen åtgärd 
skett under 2007 till 2008, i något fall var åtgärderna av annat slag (t.ex. röjning av 
kraftledningsgata). 10 referensobjekt valdes ut och i dessa slumpades 50 cirkelytor med 10 m 
radie ut och detaljinventerades. Den totala inventerade ytan av referensobjekt är 50,7 ha. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Läge för satellitscener och de inventerade objekten. Röda punkter är åtgärdade ytor, gula punkter är 
referensobjekten. 
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Figur 3.2: Exempel på fältkartor för inventeringen. Områden med gul gränslinje är block i Jordbruksverkets 
blockdatabas. Områden med röd gränsmarkering är block där åtgärder detekterats. De sågkantade områdena 
med vit gränslinje är de avgränsade ytor där åtgärd detekterats med hjälp av satellitbilder. Den nedre bilden till 
vänster är en förstoring av kartan längst upp. I den nedre bilden till höger har endast en mindre del av blocket 
detekterats som åtgärdad.
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3.4.2 Hur mycket träd har tagits bort? 

I de inventerade blocken fanns 4020 träd med en stambasdiameter mer än 5 cm före åtgärden 
och 817 träd efter åtgärden. 80 % av träden har således avverkats.  

Eftersom trädens diameter eller omkrets mätts vid stambasen finns det inte exakta uppgifter 
hur många träd som når upp till 10 cm i brösthöjdsdiameter. För att få ett mått på detta har ett 
antal träd mätts både i brösthöjd och i stambashöjd. Brösthöjdsdiametern visar sig vara 
proportionellt mindre i förhållande till stambasdiametern ju mindre trädet är. I storleksklassen 
runt 10 cm är i medeltal brösthöjdsdiametern en faktor 0,73 av stambasdiametern. Dessa 
beräkningar ger att cirka 640 träd i cirkelytorna har en brösthöjdsdiameter av 10 cm eller mer. 
Detta motsvarar en trädtäthet av 77 träd per ha. Av dessa träd med en brösthöjdsdiameter med 
mer än 10 cm är 1,2 % träd med hävdkaraktär. Innan avverkningarna hade cirkelytorna ca 
2710 träd med en brösthöjdsdiameter över 10 cm. Detta motsvarar en täthet av 327 träd per 
ha. 

Tabell 3.1. Tabell över antalet inventeringsytor i varje klass med trädtäthet. Siffrorna baserar sig på data från 
de utslumpade cirkelytorna i de inventerade ytorna. De inventerade ytorna är oftast en del av ett block. Av 
tabellen framgår att endast 34 av de 88 inventerade ytorna uppfyller 50-trädsregeln efter åtgärd. Av 
referensobjekten uppfyller endast ett område 50-trädsregeln. 

Antal träd 
med en 
brösthöjds-
diameter > 
10 cm per 
ha 

0-50 

 

antal inv-
ytor 

50-60 

 

antal inv-
ytor 

60-100 

 

antal inv-
ytor 

100-200 

 

antal inv-
ytor 

200-300 

 

antal inv-
ytor 

300-400 

 

antal inv-
ytor 

400-500 

 

antal inv-
ytor 

> 500 

 

antal inv-
ytor 

Före 1 0 5 17 27 11 10 17 

Efter 34 7 21 21 5 0 0 0 

Ref.objekt 0 1 0 5 2 0 1 1 

 
I referensobjekten fanns 520 träd med en stambasdiameter mer än 5 cm. Av dessa uppskattas 
376 träd ha en brösthöjdsdiameter av 10 cm eller mer vilket motsvarar en trädtäthet av 239 
träd per ha. I referensobjekten är 7,2 % av träden med en brösthöjdsdiameter av 10 cm eller 
mer träd med hävdkaraktär. De åtgärdade områdena var således innan åtgärder genomsnittligt 
något tätare trädbevuxna än referensobjekten. 

3.4.3 Hur har trädslagsblandningen påverkats? 

En minskning av trädbeståndet med 80 % leder med naturnödvändighet till en minskning av 
antalet arter per undersökt yta. Om medelantalet träd per cirkelyta minskar från 15 till 3 så blir 
antalet möjliga arter per cirkelyta helt enkelt litet. Om någon art minskat generellt kan fås ur 
trädslagens andel av totalt antal träd (Figur 3.4). Man kan då se att asp, gran och al är de 
trädslag som minskat mest proportionellt sett – i runda tal har över 90 % av dessa träd 
avverkats (Figur 3.3). Bland de träd som proportionellt lämnats i störst utsträckning märks de 
blommande småträden hägg, oxel, fågelbär, vildapel och hagtorn. Dessa träd utgör dock en 
mycket liten del av det totala trädantalet. I referensobjekten utgör dessa blommande småträd 
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en något större andel. Av vanligare träd som sparats i tämligen hög utsträckning märks ek och 
övriga ädellövträd. Påfallande i referensobjekten är den stora andelen björk och asp. 

Trädarter i avverkade hagmarker
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Figur 3.3a Antal träd av respektive trädart i de åtgärdade ytorna före och efter åtgärd. 

3.3b Procentuell minskning för olika trädslag. 
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Figur 3.4a och 3.4b (ovan). Trädslagsfördelningen i de 
inventerade ytorna före respektive efter åtgärd.  

3.4c(till vänster) Trädslagsfördelningen i referensytorna. 

Andelen av olika trädslag före åtgärd 
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3.4.4 Hur har trädens demografi påverkats? 

Samtliga trädslag hade en typiskt demografisk profil med stor övervikt för unga träd före 
åtgärder. I princip kan man karakterisera den genomsnittliga cirkelytan som igenväxt till 
starkt igenväxt. Efter åtgärd ser den demografiska profilen olika ut beroende på trädslag 
(Figur 3.5). Av alla trädslag har en kraftig huggning skett av unga (klena) träd. För äldre 
åldersklasser så har också kraftig huggning skett av al, asp och gran. Björk, ek och tall har 
bevarats i högre grad i medelålders åldersklasser (medelgrova träd). Rönn är vanligen ett 
ganska klent träd. Det är dessutom ofta starkt föryngrande. Profilen skiljer sig från övriga 
trädslag genom att få medelålders (medelgrova) och i stort sett inga gamla (grova) träd finns. 
Förklaringen till detta ska främst sökas i det faktum att trädet inte blir så grovt. Sammantaget 
har dock ganska mycket rönn huggits bort. Övriga trädarter förekommer i så liten omfattning 
att demografiska studier blir intetsägande. Dock kan noteras att påfallande mycket grov, 
trädformig en har huggits bort. 

3.4.5 Hur har mosaikstrukturen påverkats? 

Skalan på variationen som kunnat mätas är den inom en cirkelyta med 10 m radie (314 
kvadratmeter). Detta torde dock från biologisk synpunkt vara en bra storlek för att mäta 
mosaikstruktur och variation i slutenhet i en trädklädd betesmark.  

Träddata från cirkelytorna har analyserats vad avser variationen (variansen) av träd per 
åtgärdad yta. Eftersom minskningen av antalet träd är så stark (80 %) är variationen i relation 
till medelantalet träd per cirkelyta mer intressant. Resultatet är en signifikant minskning av 
den relativa variansen per cirkelyta (Figur 3.6). Denna är också klart mindre än i 
referensytorna vilket visar att de trädklädda markernas mosaikstruktur fjärmat sig från vad 
som är biologiskt bra. 

Resultatet kan också analyseras genom att klassa de åtgärdade ytorna i hur stor skillnaden är 
mellan högsta och lägsta trädantal i cirkelytorna. Genom att indela skillnaderna i tre olika 
klasser och medelantalet träd per cirkelyta i 3 klasser fås en schematisk bild av hur de 
åtgärdade ytorna förändrats vad avser variation i trädtäthet (mosaikstruktur, tabell 3.2). 
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Figur 3.5: Storleksklasser av olika trädslag före och efter åtgärd. Man ser tydligt att ek och björk i högre grad än 
andra sparas som medelgrova träd. 
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Figur 3.6. Diagrammet visar medelvariansen i trädtäthet inom varje inventeringsyta (3 cirkelytor). SPSS 15.0 
tvåsidig parad permutationstest visar att varianserna och varians/medel är signifikant olika (p<0,001 i båda 
fallen) för “före” och “efter”. Variansen i trädtäthet som mått på mosaikstrukturen visar alltså på en kraftig 
minskning efter åtgärder. En omvandling till jämna bestånd. 

3.4.6 Hur har värdeträden påverkats?  

Med värdeträd avses här jätteträd, hävdpåverkade träd, grova träd av olika slag, döda träd, 
hålträd och blommande träd (Salix-arter, lönn, rönn, oxel, apel, hägg).  

Jätteträd (stambasdiameter minst 1 m) har noterats i hela inventeringsytan. I de inventerade 
ytorna fanns innan åtgärderna 49 jätteträd och efter åtgärder fanns 23 jätteträd kvar, 26 hade 
således avverkats. Mer än hälften av de befintliga jätteträden har alltså avverkats under 
åtgärderna. Detta representerar en genomsnittlig minskning från 0,72 till 0,34 träd per ha. I 
referensobjekten, som valts ut främst på grund av värden knutna till trädskiktet, fanns totalt 78 
jätteträd vilket motsvarar 1,54 träd per ha. De avverkade träden är ek i alla fall utom ett – där 
en jättegran avverkats. Avverkning av jätteträd har förekommit i fyra olika inventeringsytor. 

Grova träd (stambasdiameter mer än 70 cm upp till 1 m) har noterats till 189 stycken innan 
åtgärd och efter åtgärder så återstod 97 träd – nästan hälften har således avverkats. Detta 
motsvarar en minskning från 2,75 grova träd per ha till 1,43 träd per ha. I referensytorna fanns 
117 grova träd motsvarande 2,31 grova träd per ha. Det är framför allt gran, tall och björk 
som avverkats men även asp, sälg och ek. Avverkning av grova träd har förekommit i 28 
inventeringsytor. 

Det har inte varit möjligt att avgöra om ett avverkat träd har haft hävdkaraktär. Bara 
kvarvarande träd med hävdkaraktär har därför noterats. Flera kriterier skulle kunna användas 
för att avgöra om ett träd tillhör kategorin träd med hävdkaraktär. Vi har valt att klassa träd 
som i någon riktning har grenar som projicerat ut från stambasen har en längd av minst 7 m 
som träd med hävdkaraktär. Kvar i inventeringsytorna finns 187 träd med hävdkaraktär vilket 
motsvarar 2,77 träd med hävdkaraktär per ha. I referensytorna fanns 167 träd med 
hävdkaraktär vilket motsvarar 3,29 träd med hävdkaraktär per ha. 
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Det är naturligtvis inte möjligt att avgöra om ett avverkat träd har varit ett hålträd när det bara 
finns en stubbe kvar. Detta är en av anledningarna till att referensobjekt valts ut. Sammantaget 
har data om hålträd dock varit ganska litet. Detta gör att underlaget för bedömning av hur stor 
andel av träden – art för art – i olika storleksklasser – som är hålträd är svagt. Därför har 
siffrorna rundats av och bedömts. Sannolikt är dock bedömningarna gjorda i underkant – det 
är rimligt att anta att en större andel av träden är (var) hålträd. Mycket tyder på att träd som 
har varit rötangripna, knotiga eller avvikande på annat sätt i högre grad avverkats än friska, 
normalvuxna träd. Sådana träd har högre andel hålträd. Siffrorna visar på en halvering av 
träden med hål – från i genomsnitt ett träd per ha till ett halvt träd per hektar. 

51 av 60 stående döda träd i cirkelytorna har avverkats. Det innebär en minskning från drygt 
7 träd per ha till 1 träd per ha. Många döda träd är också hålträd. I referensobjekten finns 
också förhållandevis få döda träd endast drygt 1 per ha. Förklaringen till mängden döda träd 
före åtgärder i de åtgärdade ytorna kan vara att trädtätheten lett till begynnande självgallring. 
Det statistiska materialet är litet när det gäller döda träd. 

Blommande träd (sälg och andra Salix-arter, lönn, fågelbär, rönn, oxel, hägg, vildapel, 
trädformig hagtorn) utgör endast en liten del av träden i markerna. De är dock av stor 
betydelse för insektslivet och därmed även för fågellivet. Dessa träd erbjuder pollen och 
nektar för ett stort antal insekter. Totalt utgjorde dessa träd 1,5 % av träden före åtgärden 
medan den relativa andelen steg till 6 % efter åtgärd genom att de sparats i hög omfattning. 
Trots detta har särskilt sälg och Salix-arter avverkats i relativt sett mycket stor omfattning. 
86 % av dessa träd har avverkats i cirkelytorna, vilket är mer än genomsnittet. Positivt är att 
endast ett stort blommande ”småträd” (vildapel, hägg, fågelbär, oxel, rönn med 
stambasdiameter över 50 cm) har avverkats. Dessa förekommer dock i mycket liten mängd 
även före åtgärderna– totalt 0,3 per ha (i referensobjekten fanns 0,4 sådana träd per ha). 

3.4.7 Buskskiktet 

Buskskiktet har behandlats mycket olika i de åtgärdade ytorna. I vissa fall har buskskiktet 
avverkats, i andra fall lämnats utan åtgärd. Buskskiktet har dessutom innan åtgärd varierat 
starkt i artsammansättning och täthet. Ingen systematisk trend finns i materialet vad avser 
blommande buskar. Däremot finns det vissa skillnader mellan arterna. Buskarna är också 
ganska olika i sitt växtsätt vilket är en av anledningarna till att de hanterats olika. Små buskar 
är svårare att hantera och har därför lämnats i hög grad. Sammantaget tycks buskarna ha 
berörts förhållandevis lite av åtgärderna. 

På flera ställen har trädformiga enbuskar (stambasdiameter över 5 cm) tagits bort. De grövsta 
enarna som fällts hade en stambasdiameter av 22 cm. Mer än två tredjedelar av alla 
trädformiga enar har fällts. Detta representerar en genomsnittlig minskning från 
19 trädformiga enar till 6 per hektar. 

Skälet för de stora olikheterna i hur buskskiktet hanterats står säkert att finna i att avverkning 
av buskar inte görs med skogsmaskiner. Och ibland har helt enkelt ingen åtgärd skett i 
buskskiktet. 
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Tabell 3.3. Hantering av olika buskar i cirkelytorna. Siffrorna anger antalet cirkelytor där busken finns i tre 
mängdkategorier samt hur mycket - i samma mängdkategorier - som avverkats. Cirkelytorna efter åtgärd 
hamnar ofta i en ny mängdklass, men att de också kan vara kvar i samma mängdklass beroende på hur mycket 
av buskarna som avverkats och hur mycket buskar som fanns innan åtgärderna. T.ex. fanns det fem ytor med 
mer än 100 enar innan åtgärd. Avverkning skedde i 3 av dessa marker och efteråt fanns det fortfarande 2 ytor 
med mer än 100 enar kvar. 
 
 före avverk kvar 

en 1-9 65 35 63

en 10-99 32 22 16

en > 100 5 3 2

    

 
 före avverk kvar 

hassel 1-9 23 14 17

hassel 10-99 28 19 16

hassel > 100 5 2 3

    

 

 före avverk kvar 

nypon 1-9 29 6 25

nypon 10-99 24   24

nypon > 100 1   1

    
 

 före avverk kvar 

slån 1-9 3   3

slån 10-99 7   8

slån > 100 10 2 9

    

 

 

Grova, ihåliga, trädformiga enar har avverkats och ligger nu i en hög i väntan på flisning. 
Foto Tomas Fasth (inventerat objekt 21, Östergötlands län).  
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Tre olika exempel på hur buskskiktet 
hanterats i de åtgärdade ytorna. Foto övre 
raden Anna Nordberg (inventerat objekt 
52, Gotlands län resp. objekt 55, Västra 
Götalands län). Foto till vänster Camilla 
Finsberg (inventerat objekt 114, Västra 
Götalands län.  

 

  

3.4.8 Fältskiktet 

De frågor som data från fältskiktet har avsett att belysa är t.ex.: Har värdefull 
skuggvegetation exponerats (negativt)? Har bryn-högväxt-miljöer exponerats negativt? 
Har skuggad gräsmarksvegetation frilagts (positivt)? 

För att bedöma åtgärdernas inverkan på fältskiktet har de olika cirkelytornas fältskikt 
bedömts enligt innehåll av 4 olika ekologiska grupper (Ekstam & Forshed 1992, 
Ellenberg 1979, Naturvårdsverket 1987). De fyra grupperna är:  

• arter gynnade av störning och hög kvävehalt i marken,  

• arter hemmahörande i ogödslade, välhävdade gräsmarker,  

• arter hemmahörande i skog,  

• arter – ofta högörter – förekommande i brynmiljöer.  

Inom varje grupp noterades förekomst (frekvens i tre olika nivåer) eller inte av 20 olika 
utvalda arter. Arterna är utvalda så att representanter från såväl fuktig, frisk och torr 
mark som kalkfattig och kalkrik mark ska vara representerade. Beroende på vilken 
grupp som dominerade så har cirkelytan fått en ”profil” av typen störning, skog, 
gräsmark etc. Cirkelytor med två grupper med lika eller nästan lika artantal har fått 
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profil av typen bryn-skog, störning-gräsmark, etc. Cirkelytor där tre eller flera 
artgrupper haft samma maxantal har klassats som utan profil.  

Det är slående att såväl åtgärdade block som referensytor har en dominans av 
störningsarter. Den högsta frekvensen bland noterade kärlväxter är maskros följt av 
hundäxing och veketåg/knapptåg. Detta ger ett klart besked om att dessa områden inte 
är de främsta gräsmarksobjekten i de svenska betesmarkerna. I övrigt är 
skogsvegetationen mer framträdande än gräsmarkerna. Bland skogsväxterna hade blåbär 
följt av vårfryle och lingon den högsta frekvensen. Bland gräsmarksväxterna hade 
gökärt följt av liten blåklocka och brudbröd den högsta frekvensen. Brynväxterna 
dominerades av skogsnäva följt av stor blåklocka och häckvicker. 

Fältskiktsprofil - åtgärdade block
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Typ av fältskiktsprofil - referensobjekt
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Figur 3.7. Diagrammen visar vilka profiler de olika cirkelytorna hade. 

 

Det finns en påtaglig skillnad mellan referensobjekten och de åtgärdade blocken i att 
brynmiljöerna är mer utvecklade i referensobjekten. Något förvånande är 
gräsmarksvegetationen bättre representerad i de åtgärdade blocken. 
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Sammantaget måste bedömningen bli att gräsmarksväxterna i viss mån gynnats av 
åtgärderna och skogsväxter och i viss mån brynväxter i ungefär samma mån påverkats 
negativt av åtgärden. Samtidigt verkar det rimligt att sluta sig till att markvegetationen i 
de åtgärdade objekten (liksom i referensobjekten) sammantaget inte hör till gruppen 
särskilt värdefulla från gräsmarks, bryn- eller skogssynpunkt. 

3.4.9 Har solitärträd frihuggits? 

Till solitärträd räknas här jätteträd, träd med hävdkaraktär och ”stora” blommande 
småträd. Av de jätteträd som ej avverkats i de åtgärdade ytorna (23 st) så bedömdes 17 
träd vara frihuggna. Av de träd med hävdkaraktär som fanns kvar i de åtgärdade ytorna 
(187 st – det är omöjligt att säga hur många av de avverkade grova träden som har haft 
hävdkaraktär) så bedömdes 97 frihuggna av åtgärderna. Av kvarvarande stora 
blommande småträd (20 st) bedömdes 9 träd frihuggna genom åtgärderna.  

 

 

Nästan hälften av de kvarvarande träden med hävdprägel har bedömts vara  
frihuggna. Foto Camilla Finsberg (inventerat objekt 66, Västra Götalands län). 
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3.4.10  Hur har kulturvärden påverkats av åtgärderna? 

Under inventeringen noterades förekomst av ett antal kulturspår i hela inventeringsytan 
och åtgärdernas påverkan på dessa bedömdes. 

I 63 av de 88 blocken (72 %) har ett eller flera kulturspår noterats. Totalt gjordes 121 
noteringar av kulturspår (Figur 3.8). För dessa gjorde inventeraren bedömningen att 
åtgärderna varit positiva för kulturspåret i fråga i 17 fall. Körskador noterades på ett 
kulturspår – en fägata. Åtgärderna bedömdes inte i något fall vara allmänt negativa för 
kulturspåren. 

I referensobjekten noterades kulturspår i 8 av 10 områden. Referensobjekten är 
genomgående större vilket torde förklara den högre andelen. 

De vanligaste noterade kulturspåren är odlingsröse följt av stenmur. 

Antal noteringar av olika kulturspår
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Figur 3.8. Kulturspår i de åtgärdade inventeringsytorna. 

3.4.11  Annan påverkan av området från åtgärderna? 

Under inventeringen gjordes observationer av eventuella körskador efter åtgärderna i de 
åtgärdade blocken. I drygt två tredjedelar av blocken (62 av 88) noterades körskador, i 
19 fall bedömdes dessa som stora och i 3 fall som mycket stora. I referensobjekten 
fanns inga körskador. Det kan således anses säkerställt att med den teknik som används 
för att utföra åtgärderna i de trädklädda betesmarkerna så uppkommer i de flesta fall 
skador på markvegetationen, i många fall stora skador som det tar decennier att läka. 

Av övrig negativ påverkan på blocken som noterades så fanns ett par fall av 
sönderkörda grova lågor.  
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Vissa åtgärdade ytor har stora körskador och ser mest ut som efter ordinära 
slutavverkningar i skogslandskapet. Foto över Camilla Finsberg (inventerat objekt 70, 
Västra Götalands län). Foto under Anna Nordberg (inventerat objekt 150, Uppsala 
län). 
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3.5 ProNaturas diskussion och slutsatser från 
fältinventeringen 

3.5.1 Slutsatser ur det insamlade materialet. 

Stark negativ påverkan 

Tekniken som använts för åtgärder i betesmarkerna har resulterat i att körskador har 
noterats i 60 % av de inventerade ytorna. Detta är en påfallande hög siffra som inte bara 
förklaras av en blöt vinter då sådana åtgärder inte borde utförts. Körskador av de tunga 
maskiner det är frågan om är inte bara ett estetiskt problem utan kommer också att ge 
långsiktiga skador på kvarvarande träds rotsystem. 

Mosaikstrukturen i de röjda betesmarkerna har gått förlorad. Betesmarkerna har gått 
från att vara trädklädda hagar till avverkningsytor med jämna förband av överståndare.  

Påfallande mycket jätteträd, grova träd och döda träd har avverkats. Detta vittnar om 
dålig hänsyn till uppenbara naturvärden. Det visar också att Jordbruksverket nått ut 
dåligt med sin information om att dessa träd inte ska räknas in de max 50 träd som får 
finnas per hektar och att de ska sparas för sina naturvärdens skull. 

Flisningen är ett särskilt problem. De vanligen under vintertid avverkade groten och 
buskarna samlas under våren i högar och får ligga under sommaren och torka. Detta 
uppfattas av den vedlevande insektsfaunan som ett smörgåsbord av lyxklass och en 
mängd arter lägger ägg och startar larvutveckling. Under nästa höst-vinter-vår så flisas 
materialet och bränns – de flesta arterna har inte fullbordat sin livscykel och följden blir 
en ren dränering av områdets vedlevande insektsfauna. Det är särskilt allvarligt att flisa 
hagmarksris då de är artrika, består av olika sorters lövved varav en del är ovanliga. 
Rishögarna bör fraktas bort och flisas direkt efter avverkning eller ligga flera år. Se t. 
ex. Löfgren & Andersson 2000. 

 

Flisning av grot och buskar är numera en stor verksamhet vid åtgärder i 
betesmarkerna. Hanteringen leder till en regelrätt dränering av den vedlevande 
insektsfaunan i de trädklädda betesmarkerna. Foto Tomas Fasth (inventeringsyta 177, 
Södermanlands län). 
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Lugnande besked 

Blommande träd och buskar har klarat sig förhållandevis bra. De blommande träden, 
bortsett från rönn, är dock redan mycket få i markerna. 

Fältskiktet har inte påverkats i så hög grad – det var inte så många värdefulla objekt ur 
vare sig skog eller gräsmarkssynpunkt. Kväve- och störningsgynnade arter som redan är 
starkt företrädda i de inventerade ytorna kan antas öka. 

Positivt 

Kulturspåren har endast i ringa omfattning påverkats av åtgärderna och i de flesta fall 
dessutom positivt. De kvarvarande jätteträden och andra värdeträden har i hög 
omfattning bedömts vara frihuggna.  

Övriga slutsatser 

Det finns ett stort uppslag av sly i vissa marker, framför allt av klibbal och asp. Detta 
leder till ett stort behov av fortsatta åtgärder i form av slyröjning om avsikten är att hålla 
en öppnare betesmark. 

Sammanfattning av påverkan 

I de studerade ytorna dominerar de negativa miljökonsekvenserna helt över de positiva 
följderna. 

 
Efter kraftig avverkning av asp och klibbal kommer stor mängd rotskott respektive 
stubbskott. För att dessa marker ska fortsätta att vara glest trädklädda krävs stora och 
återkommande röjningar. Foto Tomas Fasth (inventeringsyta 177, Södermanlands län). 
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3.5.2 Vilka organismgrupper har påverkats av åtgärderna och hur? 

Fåglar 

Eftersom studien har gjorts efter att åtgärderna har genomförts får följderna för olika 
organismgrupper bedömas mot bakgrund av de data som erhållits när det gäller träd och 
annan växtlighet. 

Det står dock klart att fågellivet torde vara en grupp som särskilt påverkats. Och detta på 
flera olika sätt. 

En stor mängd hålträd är bostäder för fåglar som skogsduva (rödlistad – missgynnad), 
kattuggla, gröngöling, mindre hackspett (rödlistad – missgynnad), göktyta (rödlistad – 
missgynnad), nötväcka, svartvit flugsnappare, talgoxe, entita (rödlistad – missgynnad), 
blåmes, stare. Genom minskningen av hålträd har dessa arters möjlighet att genomföra 
häckning minskats kraftigt i de marker som berörts. 

I viss mån har även följande mer skogslevande arter påverkats – sparvuggla, spillkråka, 
större hackspett, trädkrypare och rödstjärt. 

Genom minskningen av buskar i betesmarker påverkas arter som lever i dessa. 
Buskgrupper är viktiga för fåglar som törnskata (rödlistad – missgynnad), törnsångare, 
ärtsångare, höksångare (rödlistad – missgynnad), svarthätta, järnsparv, gärdsmyg och 
buskskvätta.  

Avverkning av stora, ibland trädformiga, enbuskar påverkar arter som gärna väljer dessa 
som boplats. Fåglar som häckar i enbuskar är t. ex. hämpling (rödlistad – missgynnad), 
domherre, grönfink och trastar. 

Totalt är det således minst 7 olika rödlistade fågelarter som påverkas negativt av dessa 
åtgärder. Av dessa är åtminstone 4 arter starkt kopplade till jordbrukslandskapet. 

Fladdermöss 

Ett stort antal fladdermöss tillbringar dagen och/eller vintern i hålträd eller sprickor i 
gamla träd. En minskning av sådana träd leder till försämrade livsbetingelser för 
fladdermössen. Sex arter av fladdermöss är rödlistade. 

Insekter 

Insektsfaunan bör ha påverkats särskilt negativt av de åtgärder som studerats. Dels 
drabbas vedlevande och träd- och busklevande arter i allmänhet av stor 
substratminskning. Men utöver detta så dräneras den vedlevande insektsfaunan av den 
flisning av grot som sker i många av de åtgärdade ytorna. (Se avsnitt 3.5.1.) 

Mossor och lavar 

Genom att en stor andel av gamla och stora träd avverkats påverkas epifyter (mossor 
och lavar) negativt. Uthuggning av runnor (runt steniga partier, vissa sluttningar och 
branter) har också påverkat skugg-gynnade epifyter negativt. 
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Svampar 

Vad avser svampar så är det mykorrhizasvampar och vedsvampar som främst påverkas 
negativt av de åtgärder som skett. Genom en minskning av artantalet av träd så minskas 
också antalet olika värdträd för dessa svampar. Också den rena minskningen av träden 
är negativ för dessa. Vedsvamparna drabbas av den kraftigt minskade mängden substrat. 

3.5.3 Resultatets representativitet 

Geografisk representativitet 

De sju använda satellitscenerna är belägna så att inga områden finns i Norrland. Ej 
heller är den nemorala zonen väl representerad. Vad gäller biogeografiska zoner kan 
dock den boreonemorala (hemiboreala) zonen anses väl representerad. Det är också här 
som de trädklädda betade markerna har sin tyngdpunkt i Sverige. Vad avser delar i 
denna zon så är smålandsterrängen och västra delarna av Svealand dåligt representerade. 

 

 

  
Figur 3.9. Inventeringsytornas läge i förhållande till de naturgeografiska regionerna (Nordiska 
ministerrådet 1984) - till vänster - och i förhållande till de agrara produktionsområdena - till höger. För 
de agrara regionerna gäller att 1 = Götalands södra slättbygder (Gss), 2 = Götalands mellanbygder 
(Gmb), 3 = Götalands norra slättbygder (Gns), 4 = Svealands slättbygder (Ss), 5 = Götalands 
skogsbygder (Gsk) och 6 = Mellersta Sveriges skogsbygder (Ssk). 
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Beträffande olika agrara produktionsområden så är representativiteten söder om 
norrlandsgränsen med ett undantag bättre. Såväl slättbygder, mellanbygder och 
skogsbygder är väl representerade bortsett från Mellersta Sveriges skogsbygder som ej 
är representerade alls. I övriga delar finns samma skevheter inom de olika områdena 
som i de biogeografiska zonerna. 

Urvalets representativitet vad avser åtgärder i trädklädda betesmarker. 

Av tekniska skäl finns det tröskelvärden för vilka områden som detekteras som 
åtgärdade i en satellitbildsanalys. Ju större ingrepp i trädskiktet desto större chans att 
området detekteras i analysen. Små huggningar i trädklädda betesmarker kan vara svåra 
att detektera. Detta leder till att den totala arealen som detekteras som åtgärdad är 
mindre än den verkliga. Det blir främst de hårda avverkningarna som kommer fram. Att 
tröskeln för vad som detekteras är satt ganska högt visas av att inventerare i långt fler 
fall än omvänt utökat inventeringsytan jämfört med den yta som angivits av Metria. 
Denna studie ger bristfällig information om de skonsammare åtgärderna vad avser 
omfattning och miljöpåverkan. Denna kunskapsbrist skulle kunna åtgärdas genom att 
block med trädskikt (skulle bäst kunna kontrolleras på ortofoto) slumpas ut och i dessa 
görs analys av cirkelytor om åtgärd gjorts och en statistik på i hur många objekt som 
åtgärder gjorts. Detta förefaller en angelägen studie. Med den här redovisade studien har 
vi data från ett stort antal objekt där stora och i många fall mycket omfattande åtgärder 
gjorts. 

Den verkliga mätperiod som denna studie bygger på är i verkligheten längre än den tid 
under vilken 50-trädsregeln gällt. Via satellitbildsanalysen vet vi att röjningarna är 
genomförda någon gång mellan sommaren 2007 och försommaren 2008. Regeln blev 
känd och trädde i kraft först efter årsskiftet 2007-2008. När det gäller påverkan i de 
olika cirkelytorna spelar detta sannolikt inte så stor roll – teknik, naturhänsyn och 
åtgärdens grad har troligen varit ganska likartad under hela mätperioden. 

Bortfallet av objekt av olika tekniska skäl (storlek, säkerhet, långt ned på listan) bedöms 
inte ha någon inverkan på slutresultatet. 

Parametervalet 

Under inventeringen har några företeelser uppmärksammats som det skulle varit av 
värde att notera.  

Hanteringen av grot (toppar, grenar och inte minst buskar) är en sådan företeelse. Under 
inventeringen samlades inga data in om detta men det står fullt klart att i ett stort antal, 
kanske flertalet fall, samlas detta samman för flisning. 

Avverkningsmetoden (skördare, motorsåg) borde registrerats. 

De data som erhållits för att beräkna åtgärdernas effekter på hålträd är bristfälliga. Detta 
hänger samman med att man inte i efterhand kan avgöra om ett avverkat träd var ett 
hålträd eller ej. Den slutsats vi drar av detta är att det skulle vara vettigt att använda 
stora cirkelytor i referensobjekten för att enbart räkna hålträd i olika storleksklasser av 
träd för att få bättre statistiska data. Sannolikt har påverkan på hålträden underskattats. 
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Exempel på åtgärdad betesmark med ganska väl bevarade strukturer. Foto Anna 
Nordberg (inventeringsyta 78, Hallands län). 

När det gäller åtgärdernas påverkan på buskskiktet så är det svårt att se vilka buskar som 
avverkats och i viss mån även omfattningen. Det är självfallet enklare att se vilka buskar 
som står kvar. Sammantaget bedöms dock data avseende buskskiktet som tillförlitliga. 

Urvalet av arter i de olika ekologiska grupperna vad avser fältskiktet kan ha påverkat 
utfallet i viss mån. Men troligen spelar den sena årstiden för inventering en större roll, 
många kväve- och störningsgynnade arter har varit enklare att notera under denna årstid. 
Men sammantaget torde detta inte påverka helhetsbilden i nämnvärd grad.  

3.5.4 50-trädsregeln i ett landskapligt och historiskt sammanhang 

Teknisk scenförändring 

Det har skett stora förändringar i skötseln av trädklädda marker under de senaste 20 
åren. Förr gjordes åtgärderna i dessa marker av brukaren/ägaren. Idag sker mycket av 
åtgärderna genom entreprenörer med skördare och skotare som ”är på rymmen från 
slutavverkningarna i skogen”. 

Entreprenörerna som tagit över de självaktiva jordbrukarna i handhavandet av 
trädskiktet i hagmarkerna verkar huvuddelen av sin tid med vanliga skogsavverkningar 
och har dålig förståelse för skillnaderna. Samma maskiner, samma praktik, överallt. De 
har inte lärts upp i hagmarksskötsel. 



 

 43

Man skulle kunna beskriva det man ser som en ökande ovarsamhet i umgänget och 
hanteringen av de trädklädda markerna. De som utför åtgärderna har dålig känsla för 
vad som ska åstadkommas och vad som är viktigt att bevara och om i vilken takt en 
trädklädd hagmark utvecklas. 

Denna utveckling är likartad den som sedan decennier skett i skogslandskapet och där 
avverkningssättet (mekaniseringsgraden) är den avgörande faktorn för vilka skador som 
sker på strukturer och arter vid åtgärder (Eckerberg 1987). 

Man har intrycket att skötseln av de trädklädda markerna har förlorat kontakten med 
tidigare agrar tradition och saknar egentlig vision av hur en trädklädd hagmark ska se ut.  

Hanteringen av trädklädda marker med dessa kännetecken har ökat under senare år och 
är inte en direkt följd av 50-trädsregeln. Denna regel kan dock ha drivit på denna 
process ytterligare. 

Resultatet av denna studie ska ses i ljuset av denna scenförändring. 

Mellan jordbruksmark och skog 

Den gamla ägoslagsindelningen (inäga-utmark), framför allt i södra Sverige och särskilt 
i skogsbygderna, har resulterat i stora arealer av övergångskaraktär från äng/betesmark 
till skog. Beroende på skiftningar i markanvändning har de tillhört endera 
jordbruksmarken (betesmark eller äng) eller skogsmark. I många fall och under långa 
perioder har de använts både som fodermark och skogsmark, detta förekommer än idag. 
I och med att den gamla ägoslagsindelningen fått minskad betydelse har många sådana 
övergångsmarker hamnat än i den ena, än i den andra kategorin av skogsmark eller 
jordbruksmark. Dessa marker representerade ofta avvikande trädslagssammansättning 
och struktur än både skogsmarken och de mer rationellt använda betesmarkerna. Mer 
löv än i skogslandskapet samt mer gamla träd och mer död ved än i betesmarkerna. 
Under skogsbrukets rationalisering under slutet på 1900-talet (särskilt under 1970-80-
talet) bedrevs aktiva åtgärder för att få dessa marker mer rationellt skötta – den s. k. 5:3-
paragrafen med både ekonomiskt stöd för avverkning-nyplantering eller förelägganden 
var ett sådant exempel. Från den agrara sidan får stödsystem till följd att 
marginalmarker som förts till jordbruksblocken huggs ut för att anpassas till olika 
regelverk, t.ex. 50-trädsregeln. 

Det föreligger stora skillnader i arealen trädklädda betesmarker i olika databaser. Ängs- 
och hagmarksinventeringen under slutet av 1980-talet anger ca 48 000 ha träd- och 
buskklädd gräsmark (Lindahl 1995), TUVA-databasen (från ängs- och 
betesmarksinventeringen under början av 2000-talet) anger de trädklädda betesmarkerna 
av Natura 2000-typen 9070 (Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ) till en areal 
av ca 27 000 ha medan Metria har en total yta av skogklädd mark (”skogsmasken”) 
inom block för vilket bidrag sökts på ca 140 000 ha. Storleken på dessa 
övergångsmarker (skillnaden mellan ”fina” trädklädda gräsmarker och mer skogklädda 
marker traditionellt inom agrarzonen) är runt 100 000 ha. De har fortfarande mycket 
stor betydelse för den biologiska mångfalden i landskapet. Trots att endast en mindre 
del kan anses ha värden som gör att de har klassats som nyckelbiotoper eller områden 
med vissa naturvärden så är de en viktig anledning till att t. ex. mindre hackspett 
fortfarande finns kvar på olika ställen.  
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Ett stort antal av dessa marker bör från biologisk synpunkt inte eller endast i ringa grad 
huggas upp. Andra marker kan biologiskt sett gynnas av viss uppröjning, mer ljus, mer 
brynmiljöer och bättre gräsmark. Detta bör bedömas från fall till fall. Oavsett åtgärd är 
värdeträd och död ved sådana bristvaror i landskapet att de alltid bör bevaras. 

 

 

Exempel på mark som ej borde avverkats - en blockrik mark som inte har 
förutsättningar att utveckla gräsmarksvegetation. Foto: Tomas Fasth (inventeringsyta 
12, Östergötlands län). 
 

3.5.5 Hur skulle en biologiskt bra utglesning av trädklädda marker se 
ut? 

50-trädsregeln som sådan är inte bra för trädklädda betesmarker med värden knutna till 
träd- och buskskikt. Det blir för lite träd och för lite av värden knutna till dem. Vår 
studie visar att för att uppnå målet skulle ytterligare en tredjedel av återstående träd 
huggas bort. Utglesningarna bör inte leda till så glesa bestånd. 

Det är viktigt att död ved – lågor och torrträd – sparas i trädklädda betesmarker vid 
åtgärder. Bortsett från hällmarker och berg är trädklädda betesmarker nästan den enda 
miljön där solexponerad död ved kan produceras och fortleva. På hällmarker och berg är 
dessutom antalet trädarter mycket begränsat, vanligen tall, kanske gran, björk, ek och 
asp. 
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Gamla träd, hålträd och andra värdeträd måste alltid sparas vid arbeten med trädklädda 
betesmarker. Dessa är bristvaror i hela landskapet. 

Det är också viktigt att huggningar för att öppna upp igenväxta betesmarker sker 
stegvis. Det ska inte ske genom panikhuggningar. 

Genom att göra väl planerade huggningar i steg kan man också bättre bevara 
betesmarkernas mosaikstrukturer. I de områden som här har studerats har man ibland 
huggit på ytor där man inte alls skulle avverkat utan istället skulle lämnat runnor. 

Vissa marker har värden knutna till trädskiktet som gör att de inte skulle ha huggits över 
huvud taget. Deras biologiska värden ligger helt på den skogliga sidan. 
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4 Stöddynamik 
Förändringen av regelverket kring hur mycket träd och buskar som får finnas i ängs- 
och betesmarker kan, förutom att leda till mer röjningar, också påverka arealen som 
hävdas och som ansluts till jordbruksstöden. Det har än så länge gått för kort tid för att 
man ska kunna göra några grundliga analyser av hur den nya betesmarksdefinitionen 
påverkat stödanslutningen. För att framöver kunna koppla förändringar i stödanslutning 
till en särskild regeländring behövs god kunskap om hur stödanslutningen sett ut under 
en längre period. Det beskriver vi i detta kapitel. Det är då intressant att se på hur 
dynamiken i stödanslutning ser ut och inte bara presentera den totala anslutna arealen 
per år. Hur stor areal försvinner respektive ansluts år för år? Är en viss mark i regel med 
i stödsystemet under lång tid eller är det vanligt att marker har stöd bara ett år för att 
sedan strykas? För att se närmare på den här typen av frågor har vi gjort analyser av 
stödanslutningen på blocknivå (kapitel 4.1). 

Tabell 4.1. Areal betesmark och slåtteräng i hektar. Källa Sveriges officiella statistik3 

Produktionsområde 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Götalands södra 
slättbygder 18 337 19 561 17 366 18 651 18 356 18 760 18 118 16 166

Götalands 
mellanbygder 80 544 109 752 111 236 121 040 112 875 113 636 110 331 103 719

Götalands norra 
slättbygder 49 241 45 788 45 782 50 345 46 433 45 853 43 624 41 729

Svealands 
slättbygder 66 008 68 933 70 184 75 912 73 365 71 356 68 365 63 621

Götalands 
skogsbygder 181 383 189 254 191 210 195 577 195 516 189 168 185 482 176 356

Mellersta Sveriges 
skogsbygder 23 787 23 012 22 994 23 882 23 575 22 641 22 710 20 115

Nedre Norrland 18 154 21 131 21 967 23 417 26 841 27 408 22 599 22 496

Övre Norrland 9 696 12 296 13 676 14 551 15 563 14 149 16 587 13 545

Totalt 447 150 489 727 494 415 523 375 512 524 502 971 487 816 457 747

 
                                                 

3 Statistiken för bygger främst på uppgifter i Jordbruksverkets administrativa register för  
arealbaserade stöd (IAKS för 2003-2004 och ARARAT för 2005-2008), men även på uppgifter  
från enkätundersökningar genomförda 2003, 2005 respektive 2007. För 1999 bygger statistiken  
på uppgifter som samlats in genom enkätundersökningar. För 2002 bygger siffrorna på i första  
hand registeruppgifter från ARARAT, men även enkätundersökningar ingår. 
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Om man ser på hur arealen betesmark och slåtteräng i Sverige har utvecklats de senaste 
sex åren finner man en ökning mellan 2003 och 2004 följt av en nedåtgående trend till 
och med 2008 (tabell 4.1). Det är inte självklart att koppla minskningen mellan 2007 
och 2008 just till den förändrade betesmarksdefinitionen eftersom stödanslutningen 
minskat under flera år. För att få någon uppfattning om orsakssambandet har vi med 
ortofoto analyserat om marker som lämnade gårdsstödet mellan 2007 och 2008 var 
särskilt tätt bevuxna med träd och buskar (kapitel 4.2). 

4.1 Dynamik av ängs- och betesmarker i gårdsstöd 
och tidigare ersättningar 

Genom att analysera anslutningen ängs- och betesmarker till gårdsstöd och tidigare 
gällande ersättningar4 år för år kan en bild av dynamiken i anslutningen skönjas. Dessa 
kallas i den fortsatta texten samt i figurer och tabeller samlat för betesmarksersättningar. 

Vi har följt stödanslutningen för enskilda betesmarksblock i Sverige för perioden 
2000-2008 och sammanställt dessa data. För analysen har vi använt samtliga block för 
ett urval av län. Analysen har begränsats till län i södra och mellersta Sverige. Denna 
prioritering har vi gjort eftersom problemen med att marker med höga naturvärden inte 
uppfyller 50-trädsregeln är störst inom detta område. 

Följande åtta län är inkluderade i analysen:  
• Skåne, Västra Götaland och Östergötland i egenskap av stora jordbrukslän, 
• Jönköping och Kronoberg som representanter för skogslänen samt Kalmar län 

för att även inkludera alvarbetena, 
• Stockholms och Västmanlands län som representanter för jordbruksintensiva 

områden i Svealand.  

Hur mycket av betesmarksarealen som har gått in och ut ur ersättningen varje år är svårt 
att analysera. Det första problemet är att grödkoden ändrats för många block mellan 
åren. Hur vanligt det är beskrivs i kapitel 4.1.4. I övriga analyser har block som ändrat 
grödkod någon gång under perioden 2001-2008 sorterats bort. Bortsorteringen påverkar 
den årliga dynamiken med någon tiondels procent, och ger utslag genom att den årliga 
förändringen undervärderas en aning.  

Nästa problem är att id-numren på blocken kan ändras. Det gör att samma block 
redovisas flera gånger i databasen, men med olika identitet för olika år. Andelen block 
som tagits ur stödsystemet, delats eller slagits samman varierar mellan en och 
fem procent per år. Förändringar av blockid har i störst utsträckning skett under åren 
2000-2002 och 2008. Vi har inte kunnat hantera dessa förändringar i analyserna. 
Följden blir att enskilda fysiska block har betraktats som två skilda block och att den 
årliga förändringen övervärderas något. 

                                                 

4 Datamaterialet inkluderar ängs- och betesmarker som haft miljöersättning någon gång under perioden 
2000-2004 eller gårdsstöd någon gång under perioden 2005-2008. De analyserade grödkoderna är: 52 – 
Betesmark, 53 – Slåtteräng, 54 – Skogsbete, 56 – Alvarbete, 89 - Outnyttjad areal och 96 – 
Mosaikbetesmark och andra gräsfattiga marker. 
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4.1.1 Betesmarker som har varit anslutna under hela perioden 2001-
2008 

Mellan 47 och 71 % av betesmarksarealen har funnits med i betesmarksersättningen på 
samma block och med samma markslag under hela perioden 2001-2008 (tabell 4.2). 
Störst andel oförändrad areal är det i skogslänen med upp till 71 % för Jönköpings län. 
För de stora jordbrukslänen är andelen cirka 60 %. För Stockholms och Västmanlands 
län är andelen lägre, kring 50 %. 

Tabell 4.2 Andel av ängs- och betesmarksarealen som har haft betesmarksersättning under samtliga år 
under perioden 2001-2008 samt andel av arealen som hade ersättning både i början och i slutet av 
perioden. 

 
Andel (procent) av 2008 års areal 

som varit med alla år 
Andel (procent) av 2008 års areal som 

även fanns 2001 

Skåne 56 61 

Västra Götaland 64 71 

Östergötland 60 65 

Kalmar 61 63 

Kronoberg 68 71 

Jönköping 71 75 

Stockholm 47 54 

Västmanland 52 55 

   

 

Andelen av 2008 års areal med betesmarksersättning som även hade ersättning 2001 
varierar mellan 54 och 75 %. Sifforna visar på att det inte är helt ovanligt att marker tas 
ur ersättningen något eller några år för att sedan komma tillbaka igen. I exempelvis 
Västra Götalands län var det 71 % av 2008 års ersättningsareal som hade ersättning 
även 2001, men inte alla åren 2002-2007. Detta ska jämföras med att 64 % av 2008 års 
ersättningsareal hade ersättning under hela den studerade perioden. 
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4.1.2 Andel av arealen som bara har funnits med ett år 

Andelen block i de undersökta länen som bara funnits med ett år i 
betesmarksersättningen är i medel (medianen) för åren 2001-2007 mellan 0,4 och 1,3 % 
(tabell 4.3). Andelen är överlag liten och det är sannolikt mycket av dessa arealer som 
inte kan betraktas som jordbruksmark och som man felaktigt har sökt stöd för. Störst 
andel ettåriga block finns i Stockholms och Västmanlands län och minst i Östergötlands 
län.  

Tabell 4.3 Andel av den totala ersättningsarealen som bara har haft betesmarksersättning ett år under 
perioden 2001-2007 

 Län 

Högsta andel 
med ersättning 

endast 
ett enskilt år 

Minsta andel med
ersättning endast 

ett enskilt år. Median 

Skåne 2,5 0,3 0,8 

Västra Götaland 1,8 0,4 0,5 

Östergötland 2,4 0,3 0,4 

Kalmar 2,6 0,3 0,6 

Kronoberg 1,6 0,5 0,9 

Jönköping 2,1 0,2 0,6 

Stockholm 3,6 0,4 1,3 

Västmanland 4,0 0,3 1,0 

    

 

4.1.3 Den maximalt anslutna arealen i betesmarksersättningen 

Hur mycket areal som varit ansluten till betesmarksersättningen har varierat genom 
åren. Den maximalt anslutna arealen i respektive län var mellan 6 och 17 % högre än 
den anslutna arealen för 2008. I de tre stora jordbrukslänen, Skåne, Västra Götaland och 
Östergötland, var den maximalt anslutna arealen cirka tio procent högre än anslutningen 
för 2008. För Jönköpings och Kalmar län har förändringen varit mindre, runt sex 
procent. Kronobergs län har som mest haft elva procent mer ansluten betesmarksareal 
än för 2008. I Stockholms och Västmanlands län var den maximalt anslutna arealen 
cirka 17 % högre än anslutningen för 2008.  

För de flesta av länen var anslutningen som högst år 2004. Detta sammanfaller med 
gårdstödsreformen, som ökade intresset för att ha registrerad jordbruksareal. 



 

 50

4.1.4 Andel block där grödkod ändrats under perioden 2001-2008 

Under perioden 2001 till 2008 har grödkoden ändrats på en del av blocken. Det innebär 
en ändring av vilket markslag som finns på blocket. Ändringar mellan betesmark och 
skogsbete samt mellan betesmark och outnyttjad areal har varit vanligast. 

För de analyserade länen, utom Kalmar län har registrerad grödkod förändrats för 
mellan fem och åtta procent av stödarealen. Detta gäller andelen av den totala arealen 
med betesmarksersättning 2008 som någon gång tidigare under perioden 2001 till 2008 
haft en annan grödkod.  

I Kalmar län har grödkoden ändrats så mycket som 29 % av arealen sedan år 2001. Det 
avvikande resultatet kan förklaras av att länet har mycket alvarbete, som under en 
period redovisades som outnyttjad areal. 

Av arealen som bytt grödkod i Västra Götaland var största andelen (33 %) outnyttjad 
areal som ändrades till betesmark. 

4.1.5 Andel av arealen som har tillkommit respektive tagits bort 
varje år 

I den här analysen visas vilka tillkomna respektive borttagna ersättningsarealer som 
ligger bakom förändringarna i den totala anslutningen. Samtidigt som det exempelvis 
sker en ganska liten förändring av den totalt anslutna arealen kan relativt stora andelar 
både gå in och ut ur ersättningen. Analysen omfattar endast block som varit anslutna till 
betesmarksersättningen mer än ett år under perioden 2001-2007.  

Den areal som varje år har tillkommit respektive tagits bort ur betesmarksersättningen 
varierar mellan åren och mellan länen (tabell 4.4.). Variationen mellan åren kan delvis 
tillskrivas ändringar av blockid. Mellan en och fem procent av antalet block, åker och 
betesmark, har ändrat blockid varje år (tabell 4.5.). Åkermarksblocken har genom åren 
varit mer stabila än betesmarksblocken. Alltså kan ändringen för betesmarkerna antas 
ligga något högre än det medel för alla block som presenteras i tabell 4.5. Det är dock 
svårt att reda ut hur stor del av arealerna som går in och ut ur stödet varje år, som beror 
på just förändringar i blockid. 

Om man ser på de år då förändringarna av blockid varit som minst, 2003-2005 och 
2007, är det ändå vanligt att andelen betesmark som tillkommer respektive tas bort ur 
betesmarksersättningen ligger runt fem procent. Det gäller även de år då den totalt 
anslutna arealen inte förändras så mycket, exempelvis 2003.  

Vid en jämförelse mellan länen är den tillkommande andel betesmark högst för 
Stockholm och Västmanland (tabell 4.4) med cirka tio procent. Lägst är den för 
Jönköpings och Kronobergs län med cirka sex procent. För de tre stora jordbrukslänen 
håller andelen tillkommande areal sig kring sju procent. Även för 2004 och 2005 var 
andelen tillkommande arealer stor i flera län. Det beror sannolikt på gårdsstödsreformen 
och en förväntad tilldelning av stödrätter. 

Även när det gäller årligt borttagande av areal från betesmarksersättningen är 
medelvärdet högst för Stockholms och Västmanlands län och lägst för Jönköpings och 
Kronobergs län. 



 

 51

Tabell 4.4. Andel av arealen med betesmarksersättning som tillkommer respektive tas bort ur 
ersättningen årligen. Data inkluderar inte marker som har ersättning bara ett år under perioden 2001-
2007. 

Län IN/UT 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Medel 

Skåne IN 10% 14% 6% 4% 7% 4% 5% 7% 

  UT 12% 14% 5% 2% 7% 4% 6% 7% 

Västra Götaland IN 16% 4% 3% 5% 8% 4% 5% 6% 

  UT 17% 4% 3% 2% 8% 5% 9% 7% 

Östergötland IN 14% 13% 6% 5% 6% 5% 4% 8% 

  UT 16% 12% 5% 3% 10% 3% 5% 8% 

Kalmar IN 14% 13% 5% 6% 5% 3% 4% 7% 

  UT 18% 14% 4% 2% 6% 3% 5% 8% 

Kronoberg IN 12% 7% 4% 4% 8% 3% 7% 6% 

  UT 12% 6% 3% 2% 5% 4% 8% 6% 

Jönköping IN 14% 10% 4% 3% 5% 2% 5% 6% 

  UT 14% 10% 2% 2% 4% 4% 5% 6% 

Stockholm IN 15% 6% 11% 10% 17% 4% 4% 10% 

  UT 12% 6% 8% 10% 12% 4% 10% 9% 

Västmanland IN 19% 16% 5% 9% 13% 5% 3% 10% 

  UT 20% 15% 5% 4% 14% 5% 5% 10% 

 
 

Tabell 4.5. Andel av totala antalet block som ändrat blockid jämfört med föregående år (åker och 
betesmark). 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Hela landet 5% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 

 

4.2 Minskade betesmarksarealerna i gårdsstödet 
mellan 2007 och 2008 på grund av den nya 
betesmarksdefinitionen? 

För att få en uppfattning om hur anslutningen till gårdsstödet påverkades av den nya 
betesmarksdefinitionen redan 2008 har vi granskat ortofoton över marker med minskad 
stödareal 2008 jämfört med 2007. Ortofotogranskningen omfattar 50 slumpvis utvalda 
betesmarksblock för varje län dvs. 1050 block totalt. Granskningen gjordes på 
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betesmarker där ansökt stödareal minskat med 0,20 hektar eller mer. Frågan som skulle 
besvaras var om minskningen med stor sannolikhet berodde på den nya 
betesmarksdefinitionen eller inte.  

Vid granskningen bedömdes om betesmarkerna innehöll områden med fler än 50 träd 
per hektar eller områden större än 100 kvadratmeter med tät buskvegetation. 
Bedömningen av om det fanns för mycket träd enligt betesmarksdefinitionen gjordes 
väldigt grovt. Om det fanns träd på blocken bedömdes tätheten som >50 träd per hektar 
endast då det var ganska uppenbart.  

Om sådana träd- och buskrika block redigerats av länsstyrelsen 2008 bedömdes att den 
nya betesmarksdefinitionen troligtvis lett till minskningen av areal. Vid den här typen 
av redigeringen har länsstyrelsen kunnat ta hänsyn till den nya definitionen.  

Om blocket var redigerat i samband med en kontroll utförd 2007 blev svaret att 
betesmarksdefinitionen inte har spelat någon roll för den minskade arealen. 
Minskningen i sådana fall bör ha berott på exempelvis brister i skötsel eller i 
uppfyllande av tidigare gällande betesmarksdefinition. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Betesmarksblock med minskad stödareal 2008 jämfört med 2007 har granskats via ortofoto. 
Här presenteras länsvis andelen av den minskade arealen som bedöms ha lämnat gårdsstödet beroende 
på 2008 års betesmarksdefinition (n=50 block per län). 

Ett snitt på 86 % av minskad blockareal bedömdes bero på den nya 
betesmarksdefinitionen (figur 4.1). Detta värde är medelvärdet av resultaten för de 
enskilda länen. Län med liten andel av landets totala areal betesmark väger alltså lika 
tungt som län med stora arealer betesmark. Fördelningen mellan länen är dock slående 
jämn, varför detta inte bedöms som någon större felkälla i analysen. De län som har 
minst andel av landets betesmarker är Västerbottens och Norrbottens län och dessa 
ligger förhållandevis lågt i figur 4.1 (Jordbruksverket 2009). Det jämna slumpurvalet 
riskerar alltså att dra ner snarare än öka medelvärdet för andelen minskad areal som 
antas bero på den nya betesmarksdefinitionen. 

Resultatet tyder på att informationen om den förändrade betesmarksdefinitionen snabbt 
nådde fram till brukarna och påverkade ansökningarna om gårdsstöd redan 2008. 
Analysen rör dock bara skillnader i stödareal mellan 2007 och 2008. För att säkert 
kunna säga att betesmarksdefinitionen haft en sådan effekt hade man behövt göra 
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samma ortofotogranskning av minskade arealer även tidigare år. Det har vi inte haft 
möjlighet att göra.

Via kontrollresultat kan man dock se att även tidigare regler kring träd- och buskskikt 
varit dåligt uppfyllda. För att studera detta närmare har vi använt kontrollresultaten för 
miljöersättningen för skötsel av betesmarker och slåtterängar under perioden 2005-
2008.

Marker väljs ut för kontroll dels slumpmässigt och dels baserat på olika riskanalyser. Vi 
har här valt att bara analysera kontrollresultat för de slumpmässigt utvalda markerna. 
Detta för att få ett resultat som är representativt för betesmarkerna i stort inom 
miljöersättningen. 

Ur kontrollstatistiken är det främst anmärkningar om igenväxning som säger något om 
träd- och buskskiktet. Detaljerad information om hur igenväxning bedöms inom 
miljöersättningarna finns i faktaruta 2.  

Kontrollresultat från perioden 2005-2008 visar att runt 50 % av de betesmarker som 
slumpvis valts ut för kontroll har någon anmärkning om igenväxning (figur 4.2). 
Andelen av den kontrollerade arealen som bedömdes ha igenväxning var dock betydligt 
lägre runt fem procent. 

Figur 4.2. Kontrollresultat för igenväxning på ängs- och betesmarker med miljöersättning under 
perioden 2005-2008.  

Det vore intressant i framtida studier att använda statistik över hur stora arealer som 
stryks helt från blocken vid kontroll. För att reda ut hur stor andel av arealändringarna 
som beror på träd- och buskskiktet respektive andra skäl till att markerna inte berättigar 
till stöd krävs dock någon typ av fältstudie. 
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Faktaruta 2. Definitioner för igenväxning 

Igenväxning definieras i stödsammanhang som träd och buskar som kunnat etablera sig 
på grund av att hävden blivit för svag och som kan skada natur- eller kulturmiljövärden 
eller den foderproducerande markvegetationen. Hit räknas varken de träd eller buskar 
som haft en funktion i eller visar spår av den äldre markanvändningen. Ersättningsträd 
och ersättningsbuskar ska heller inte räknas som igenväxningsvegetation. 

Igenväxning bedöms i två olika nivåer för miljöersättningarna. Dels stark igenväxning 
och dels annan igenväxning.  

Med stark igenväxning menas: 
• Gamla, betespräglade träd är tydligt trängda på grund av igenväxning runt omkring. 
• Ett betydande antal träd eller buskar av igenväxningskaraktär förekommer i tidigare 

öppna lägen. 
• Träd och buskskikt är så tätt att den växtlighet som normalt finns på en betesmark 

börjar försvinna. 
• Träd och buskskikt är så tätt att marken är otillgänglig för betesdjuren. 
 
Med annan igenväxning menas: 
• Mer än enstaka träd och buskar har etablerats när hävden blivit för svag. 
• Sly förekommer mer än i svåråtkomliga lägen. 
• Röjda träd och buskar, grenar och kvistar ligger kvar i betesmarken. Obetydliga rester 

som inte påverkar markvegetation och bete är dock tillåtna. 
• De träd och buskar som har etablerats när hävden blivit för svag och de dungar som 

behövs som skydd för djuren skadar natur- och kulturmiljövärden. 
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5 Myndigheternas bedömning och 
diskussion 

Den här rapporten visar att naturvärden har gått förlorade i samband med röjningar som 
genomförts då 50-trädsregeln infördes. Resultatet är dock begränsat till effekten av 
relativt kraftiga röjningar i delar av betesmarkerna som tidigare hade ett relativt tätt 
träd- och buskskikt. Knappt två procent av den trädklädda betesmarksarealen (figur 
2.5a) röjdes 2008 jämfört med ca en procent tidigare år. Ökningen är statistiskt 
signifikant. Sveriges totala areal trädklädd betesmark inom blockdatabasen var 140 000 
ha (muntligen Metria). För 2008 kan den totala arealen som röjts kraftigt i Sverige 
beräknas till knappt 3 000 ha. 

Vidare undersökningar krävs för att få en uppfattning om hur vanligt det är med mindre 
röjningar och om hur dessa påverkar natur- och kulturmiljövärden. Igenväxning är ett 
stort hot mot betesmarkerna och i många marker finns behov av röjning. Korrekt och 
successivt genomförda röjningar är rimligtvis positiva för både natur- och kulturvärdena 
på längre sikt. Långsiktigt positiva effekter, som att hävdgynnade arter ökar, har varit 
svåra att fånga med den inventeringsmetod som använts här.  

Rapporten visar också att en stor del av de negativa effekter som uppmätts beror på att 
man röjt på ett felaktigt sätt. Röjningen har skett utifrån skogliga principer och inte tagit 
tillräcklig hänsyn till vilka träd och buskar som bör sparas och hur de bör vara fördelade 
i naturbetesmarkerna. Hälften av de grova träden och jätteträden har röjts bort. Dessa 
särskilt värdefulla träd hade kunnat lämnas kvar med stöd av betesmarksdefinitionen. 
Det gäller t.ex. grova träd varav nästan hälften har röjts bort, trots att grova träd inte 
behövde inkluderas vid trädräkningen enligt stödreglerna för 2008. Felaktiga röjningar 
har därmed styrt mot större negativa effekter av regeln än vad som hade varit 
nödvändigt. Det är av största vikt att resurser läggs på rådgivning och information kring 
vad som gäller och kring principer för röjning av betesmarker. Dessa resurser bör delvis 
riktas till de skogsentreprenörer som numera ofta är de som genomför större röjningar 
även i betesmarkerna. En utbildningskampanj har startats av Jordbruksverket för att öka 
entreprenörernas kunskaper om betesmarksröjning.  

Det är också viktigt att definitionen av betesmark i grunden blir tydlig och stabil. Om 
definitionen ändras ofta finns risk för att missuppfattningarna om vad som gäller för 
tillfället blir fler än nödvändigt. Samtidigt är det viktigt att kunna göra justeringar både 
för att få ökad effekt av stöden och för att möta krav som ställs från EU etc. Oavsett 
orsaken till förändringar av regelverket måste de föregås av noggranna 
konsekvensutredningar av dels effekter på natur och kulturmiljövärden och dels effekter 
på brukarnas attityd till betesmarksskötsel och förtroende för stöden. 

5.1 Blockavgränsning och röjningsanalys 
Blocken var 2008 och tidigare inte så noggrant avgränsade. Det var inte ovanligt att 
delar av blocken bestod av skog, vägar och byggnader m.m. Ofta var också den ansökta 
arealen mindre än arealen för hela blocket. Man kan inte, enbart med hjälp av 
blockdatabasen och stödstatistiken, se vilka delar av blocket det är som stödet är sökt 
för. Vi kan därför i vissa fall inte veta om just de röjda partierna hade gårdsstöd innan 
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åtgärden. Därmed kan vi heller inte säkert veta hur stor del av röjningarna i studien som 
har en koppling till ändringen av betesmarksdefinitionen (figur 5.1).  

Avgränsningsproblemen gör att mark som främst har skogliga naturvärden och inte ens 
borde betraktas som betesmark ingår i undersökningen. Det kan t.ex. vara lövrika 
marginalmarker som sedan länge legat i gränszonen mellan den agrara marken och 
utmarken. De kan hysa stora värden och ha stor landskapsekologisk betydelse, men 
dessa värden går rimligtvis inte att bevara inom ramen för nuvarande 
betesmarksersättningar. Det är viktigt med bättre blockavgränsningar för att undvika 
missförstånd kring vilka åtgärder som är önskvärda i olika typer av miljöer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1. Skillnad mellan blockareal och stödareal. Blockarealen är i det här exemplet fem hektar. Stöd 
är sökt för endast tre hektar. Det är troligt att det är den granbevuxna delen av blocket som inte omfattas 
av stödarealen, men det finns inga data om det i blockdatabasen eller i stödstatistiken. Därmed 
inkluderas i någon mån trädklädda marker som inte har och förmodligen aldrig har haft 
betesmarksersättning i satellitbildsanalysen av röjning. 

Under 2009 blev Jordbruksverkets blockinventering klar. Det var en omfattande 
genomgång av alla block där man konstaterade vilka delar som faktiskt var 
jordbruksmark, hade tillåtna mängder av träd och buskar etc. Blockinventeringen har 
förbättrat blockdatabasen avsevärt och detta ger oss bättre förutsättningar vid framtida 
analyser. Mark som inte kan ge gårdsstöd eller miljöersättning ingår inte längre i 
blocken.  

Med befintliga metoder har vi här kunnat påvisa att det röjdes mer i betesmarkerna än 
tidigare när den nya betesmarksdefinitionen infördes. Flera faktorer kan antas ha 
samverkat så att röjningarna ökade. Exempelvis så används träd och buskar från 
betesmarksröjningar främst till flisning och massaved. Priserna på dessa produkter var 
betydligt högre 2007/2008 än vad de varit tidigare år (Skogsstyrelsen 2010). Samtidigt 
som den nya betesmarksdefinitionen infördes fick man därmed högre intäkter vid 
försäljning av träråvara från betesmarkerna. 

5.2 Inventering 
Kapitel 3 visar att det ofta återstår fler än 50 träd per ha efter röjning. Dessa marker kan 
dock mycket väl ha följt 50-trädsregeln och varit stödberättigade 2008. Enligt 2008 års 
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betesmarksdefinition räknades träden i alla delar av betesmarken och antalet slogs sen ut 
på hela blockarealen (se faktaruta 1). Inom en betesmark finns ofta en blandning av 
trädklädda och öppnare partier. Ju större öppna områden det fanns i betesmarken desto 
mer trädtäta partier kunde man ha utan att komma upp i mer än 50 träd per hektar med 
2008 års regler. Beräkningen av trädtätheterna i kapitel 3 är gjord specifikt för 
provytorna i de röjda delarna av betesmarkerna och inkluderar inte några öppnare 
områden. Dessutom har samtliga träd räknats med, även så kallade hävdträd som var 
undantagna från trädräkningen enligt betesmarksdefinitionen 2008. Därmed riskerar 
tätheterna i inventeringen att bli överskattade i förhållande till regelverket.  

Inventeringens beräkningar blir dock högst relevanta för de regler som gäller sedan 
2009, då trädräkning genomförs separat för varje område med likartad trädtäthet. De 
trädklädda områden (minst 0,1 ha) inom betesmarkerna, som har mer än 60 träd per 
hektar är inte längre berättigade till stöd. Därmed finns enligt inventeringen många 
röjda områden som är i behov av ytterligare åtgärder för att kunna få gårdsstöd.  

5.3 Stöddynamik 
I samband med gårdstödsreformen ökade intresset för att ha registrerad jordbruksareal. 
Inför 2005 tillkom därför ängs- och betesmark i jordbruksstatistiken, men arealen har sedan 
minskat varje år. Förändringarna i stödansluten ängs- och betesmarsareal mellan 2007 och 
2008 är betydligt större än de arealer som röjts. Det antyder att effekten på stödanslutning 
kan vara mer betydelsefull än effekten av röjningar. Den fleråriga negativa trenden gör att 
förändringarna till 2008 blir svåra att koppla till 50-trädsregeln. Mellan 2007 och 2008 
minskar dock stödarealen något mer än föregående år, vilket antyder att den nya regeln 
påverkat anslutningen. Den ortofotogranskning som gjorts tyder dock på att ett tätt träd- och 
buskskikt varit en vanlig orsak till att brukarna minskat arealen de sökt stöd för på enskilda 
block även innan betesmarksdefinitionen ändrades 2008. 

Problem med datamaterialet försvårar analyser av dynamiken i stödanslutningen. Denna 
rapport visar ändå att stödsystemet är mer dynamiskt än vad man får intryck av när man 
ser på anslutningen som helhet. Enskilda marker går in och ut ur systemet och ändrar 
areal. I storleksordningen fem procent av arealen går in och ut ur stöden även när den 
totalt anslutna arealen är relativt oförändrad. Det är däremot ovanligt att betesmarker 
finns med i stödsystemet bara ett enstaka år. 

5.4 Vad har hänt sedan 2008 och vad händer 
framöver 

De trädklädda betesmarkerna hör ofta till en naturtyp som i det europeiska nätverket Natura 
2000 kallas ”trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ” med kodbeteckningen 9070. 
Sverige har en stor andel av den här naturtypens totala areal i Europa. Därför har vi ett 
särskilt ansvar för att bevara naturvärden knutna till trädklädda betesmarker av den här 
typen. Betesmarksdefinitionen för 2008 motverkar möjligheterna att uppfylla Sveriges 
åtaganden enligt Habitatdirektivet, både när det gäller att den totala förekomsten av 
naturtypen 9070, trädklädda betesmarker, inte ska minska, och att naturtypen inte får skadas 
där den är utpekad inom Natura 2000-nätverket. Definitionen för betesmark gör det också 
svårare att nå det svenska miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Därför är det viktigt med den 
särskilda hantering för vissa typer av betesmarker som tillämpades 2008 och den som 
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tillämpas idag. År 2008 var det bara betesmarker med endast allmänna värden som behövde 
uppfylla 50-trädsregeln för att berättiga till gårdsstöd. I marker med särskilda värden 
infördes ingen gräns för hur mycket träd som fick finnas för att brukarna skulle kunna få ut 
gårdsstöd för dessa marker. 

Detta accepterades dock inte av EU-kommissionen och reglerna ändrades igen 2009. 
Efter förhandlingar infördes för gårdsstödet att mark med allmänna värden får ha max 
60 träd/ha och mark med särskilda värden får ha max 100 träd/ha. Då skulle också de så 
kallade hävdträden räknas in i trädantalet. I arbetet med utformningen av 2009 års regler 
hade Jordbruksverket nytta av både röjningsanalysen och inventeringen av effekter i 
fält. I den här studien ingick tio referensobjekt med betesmarker med erkänt höga 
naturvärden knutna till trädskiktet. Flertalet av dessa hade så mycket som 100-200 
träd/ha. I dessa betesmarker bedöms värdena inte kunna bevaras om träd- och 
buskskiktet röjs enligt nuvarande betesmarksdefinition. Det visar att det finns behov av 
att ha särskilda stödregler eller alternativa ersättnings- och skyddsformer för att kunna 
bevara vissa traditionella träd- och buskrika betesmarker. Med detta som bakgrund har 
man valt att stödja skötseln av dessa marker ytterligare via landsbygdsprogrammet. I 
vissa betesmarker som inte längre berättigar till gårdsstöd, kompenseras det med 
motsvarande belopp i höjd miljöersättning.  

Vidare studier  

Effekterna av de ändrade reglerna behöver följas långsiktigt. Regeringen har gett 
projektet CAP:s miljöeffekter ett särskilt uppdrag att vidare följa upp utvecklingen för 
träd-, busk- och impedimentsrika betesmarker och slåtterängar. Uppföljningen ska 
analysera hur betesmarksdefinitionerna i gårdsstöd och miljöersättningar påverkar 
förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen. Den ska belysa effekter av brukarnas 
anpassning av skötseln, hur reglerna påverkar arealen som hävdas och om det finns 
motstridigheter mellan stödregler och nationell miljölagstiftning. 

Framtida studier bör analysera hur framgångsrikt det varit att trädklädda betesmarker 
med särskilda värden, som inte kan få gårdstöd, kompenseras med höjd miljöersättning.  

Man bör också se på vad som utmärker de marker som lämnar stöden, inte minst genom 
blockinventeringen. Är det marker med skoglig karaktär som kom med vid 
gårdsstödsreformen, som funnits kvar i stödsystemet ända tills nu? Eller är det snarare 
oproportionerligt mycket bevarandevärda marker som lämnat stöden (t.ex. marker från 
ängs- och betesmarksinventeringen)? Det kan handla om små arealer men ändå utgöra 
en stor del av fr.a. naturtypen ”Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ” (9070 
enligt Natura 2000) och rymma stora naturvärden.  

Metria föreslår att förbättringar ska göras av den s.k. skogsmasken i terrängkartan för att 
öka kvaliten och nyttan av satellitbildsanalys av röjning. Vi bedömer att det skulle vara 
kostsamt att få detta till stånd. Däremot förväntas blockinventeringen underlätta 
analyserna och tolkningen av resultaten genom att säkerställa att bara stödberättigande 
mark ingår i blockdatabasen. Det gör att rena skogsåtgärder i framtiden bör bli en 
mindre felkälla vid röjningsanalyser i betesmarkerna. Det vore också en fördel om 
framtida röjningsanalyser kunde identifiera även mindre omfattande röjningar i mindre 
trädtäta områden. Vi planerar inom projektet CAP:s miljöeffekter att se över metoden 
för satellitbildsanalys och undersöka möjligheterna att kunna identifiera även mindre 
omfattande röjningar i mindre trädtäta områden än de som ingår i den här studien. 
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1. Beskrivning av syftet med inventeringen 
 
Anledningen till denna inventering är ändrade regler fr o m 2008 om hur mycket träd och 
buskar betesmarker får innehålla för att berättiga till stöd. I princip ska trädklädda 
betesmarker få innehålla högst 50 träd per hektar och ingen svårgenomtränglig buskgrupp får 
täcka större yta än 0.01 ha (10 x 10 m). Denna definition har benämnts ”50-trädsregeln”. Stor 
oro har uttryckts från olika håll om att detta kommer att biologiskt utarma de svenska träd- 
och buskbärande betesmarkerna om denna definition kommer att tillämpas generellt. För att 
utröna omfattningen av de avverkningar som skett i träd- och buskbärande marker och vilken 
effekt detta har på den biologiska mångfalden har denna inventering planerats. Omfattningen 
kommer att mätas med fjärranalys (Metria). Mätningen av den påverkan av det biologiska 
innehållet som skett i de avverkade bestånden kommer att ske i 100 slumpvis utvalda block 
inom de områden som först bearbetats av Metria. 
 
Den period som är mätperiod är således teoretiskt från 1 januari 2008 till den dag 
satellitbilderna togs över studieområdet i fråga. I stort sett är detta en period i 
storleksordningen ett halvt år. I verkligheten är dock mätperioden ca 1 år vilket är tiden 
mellan tidpunkterna för registreringen av satellitbilderna. 
 
Det är naturligtvis en grannlaga uppgift att fastställa vilka naturvärden som gått förlorade när 
endast stubbarna är kvar efter en avverkning. Det är också förenat med svårigheter att bedöma 
hur mycket buskar som tagits bort, särskilt för arter som inte skjuter rot- eller stubbskott. 
Därför får en del av inventeringens slutsatser bygga på jämförelser med intakta referensobjekt 
och på indikationer av olika slag. I de utvalda objekten ska även påverkan på kulturvärden 
(olika kulturspår) göras. 
 
Exempel på negativ påverkan är avverkning av hålträd (boplatser för fågel, fladdermöss, miljö 
för insekter och svampar), avverkning av döda träd (viktiga för insekter och svampar), 
reducering av markernas mosaikstruktur (viktigt för en lång rad växter och djur). 
 
Det ska också fastslås att åtgärder kan påverka natur- och kultvärden positivt i träd- och 
buskklädda betesmarker. Hävdgynnade träd kan friställas från konkurrens av andra träd, 
ljusälskande betesgynnad flora kan gynnas och kulturspår kan synliggöras.  
 
Metoden ska vara anpassad för att mäta påverkan på träd- och buskklädda marker också med 
allmänna värden av typen värden knutna till asp och björk i hagmarkerna.  
 
Eftersom avverkningar i betesmarker 2008 skiljer sig från sådana som gjordes för så kort tid 
sedan som 15-20 år sedan genom att skogsmaskiner i stor utsträckning används för 
avverkningarna så har det visat sig nödvändigt att särskilt notera körskador som kan skada 
såväl vegetation som kulturspår. 
 
Syftet är att resultatet ska vara representativt för hela Sverige söder om norrlandsgränsen.  
 
Fältarbetet ska utföras under tiden 1 till 20 september 2008. En tvådagars utbildning av 
inventerarna kommer att ske i sista halvan av augusti 2008. 
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2. Vilka frågor ska insamlade data svara på 
 
 
Det allmänna syftet med inventeringen beskrivs i föregående avsnitt. För att nå detta har vi 
satt upp ett antal frågor som insamlade data avser att svara på. Dessa är: 
 
Hur trädslagsblandningen påverkats (artantal) 
 
Från naturvårdssynpunkt är en högre trädslagsblandning positivt och en minskning av artantal 
eller vissa arters frekvens bedömer vi som negativt. 
 
Hur trädens demografi påverkats (träddiametrar) 
 
En hagmark som har träd i olika åldrar bedömer vi ha högre naturvärde än en hagmark med en 
eller få åldrar. En spridd åldersfördelning möjliggör för efterträdare att ta vid då gamla träd 
dör och kan på så sätt ge trädkontinuitet. Åldersspridningen ska också ses art för art. Olika 
åldrar i en hagmark ger också fler ekologiska nischer. En hög medelålder bedöms också som 
värdefullt. 
 
Hur har mosaikstrukturen påverkats (variationen av trädtäthet, skala) 
 
En väl utvecklad mosaik – alltså omväxlande tätare träd/busk-grupper och ytor som är mer 
glest träd- eller buskklädda. Denna mosaikstruktur avser vi fånga in genom att cirkelytorna 
satts till cirklar med en radie om 10 m. Vi anser att en hög variation i trädtäthet är positivt från 
naturvårdssynpunkt. En minskning i denna variation anser vi vara negativt. 
 
Hur har värdeträden påverkats (jätteträd, hävdpåverkade träd, grova träd av olika slag, döda 
träd, hålträd, blommande träd/Salix, lönn, rönn, oxel, apel, hägg/?  
 
Dessa kvalitéer i träd- och buskklädda marker har nyckelfunktioner. Hur dessa påverkats är av 
stor betydelse för att bedöma utfallet av huggningarna från naturvårdssynpunkt. 
 
Hur mycket träd och buskar har tagits bort? 
 
Det kan vara av intresse att se hur stor del av lignoserna som avverkats.  
 
Hur mycket blommande buskar har tagits bort? (omfattning, arter) 
 
Vissa buskar, t ex  rosor, hagtorn, viden och slån, är av särskild betydelse för insekts- och 
fågelliv i betesmarkerna och det är därför viktigt att se hur dessa drabbats. 
 
Har några gamla träd (> 120 är?) avverkats? 
 
Har värdefull skugg-vegetation exponerats? (negativt) 
 
Har bryn-högväxtmiljöer exponerats negativt? 
 
Har solitärträd frihuggits – positivt? 
 
Har skuggad gräsmarksvegetation frilagts (positiv prognos)? 
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3. Urval av inventeringsobjekt 
 
3.1. Röjda/avverkade objekt 
 
Urvalet av de objekt som ska fältinventeras görs av Metria i de satellitbildsscener (7 st) som 
först studeras för att mäta omfattningen av avverkningar i de träd- och buskklädda 
betesmarkerna. Urvalet sker slumpmässigt och totalt väljs 100 objekt (= block) ut. För att 
kunna ha reservobjekt om några objekt skulle bli diskvalificerade väljs totalt 120 objekt ut  
(ca 18 per satellitbildsscen). De satellitbildsscener som valts ut för denna studie är belägna i 
NÖ Skåne, S Västergötland/Halland, NV Västergötland/Dalsland/Bohuslän, N Östergötland, 
Gotland, SÖ Södermanland, S Dalarna. På grund av bristande bildkvalité på satellitbilder från 
2007 så har NÖ Skåne bytts ut mot NV Skåne och Dalarna har bytts ut mot Uppland. Detta 
innebär att norrlandsterrängen inte kommer att vara täckt av denna inventering.  
 
Fältkartorna med objekten består av blockkartan som yttre gräns samt en inre gräns för de 
delar som av Metria tolkats som förändrade. Det är de delar av blocket som tolkats som 
förändrade som är inventeringsytan i blocket. Andra delar av blocket ska ej tas med i 
datainsamlingen. Kartorna är i skalan 1:5 000 med ortofoto som underlag. 
 
Om någon utvald inventeringsyta har en sammanhängande yta om 0,25 ha som var öppen 
(trädlös) mark innan avverkningen så tas denna yta bort från den del av inventeringsytan som 
undersöks. Denna gränsändring görs av fältinventeraren och markeras på fältkartan. 
 
Om någon utvald inventeringsyta har en sammanhängande yta om minst 0,5 ha med 100 % 
krontäckning och inga åtgärder utförts i objektet så tas denna yta bort från den del av blocket 
som undersöks. Denna gränsändring görs av fältinventeraren och markeras på fältkartan. 
Detta är således en feltolkning av satellitbilden. 
 
Objekt (block) som har en yta mindre än 0,5 ha diskvalificeras – denna borttagning av för små 
objekt sköts av Metria. 
 
Utvalda block som är större än 20 ha delas upp i två mindre ytor varav den ena väljs för 
inventering. Denna delning och urval görs av inventeraren och delningen markeras på 
fältkartan.  
 
Utvalda block som i någon ledd har en längd överstigande 600 m delas upp i två mindre ytor 
– varav den väljs för inventering och har en längd i någon ledd av högst 600 m. Detta görs av 
inventeraren och delningen markeras på fältkartan. 
 
Ett objekt kan diskvalificeras om det av säkerhetsskäl är omöjligt att utföra fältarbetet 
(betesdjur som bedöms utgöra fara för fältinventeraren eller på annat sätt omöjliggör 
fältarbetet). 
 
Ett objekt (inventeringsyta) kan också diskvalificeras för fältarbete om det är uppenbart att 
inga åtgärder i träd- och buskskikt skett det senaste året.  
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3.2. Referensobjekt 
 
Referensobjekten är träd- och buskklädda hagmarker där inga avverkningar gjorts under det 
senaste året. Syftet med dessa är att få jämförelseobjekt med de hagmarker som avverkats och 
valts ut för inventering. De har valts ut på kriterierna att de ska ha höga naturvärden 
(dokumenterade eller uppskattade) knutna till träd- och buskskikt och de ska dessutom helst 
ha höga eller tämligen höga naturvärden knutna till fältskiktet. De bör vara registrerade i både 
ängs- och hagmarksinventeringen och i ängs- och betesinventeringen (och således finnas i 
TUVA-databasen). För att området ska ha höga naturvärden knutna till trädskiktet bör det 
finnas god representation av gamla träd, hålträd, döda träd och död ved i hagmarken. 
Buskskiktet bör vara väl utvecklat och så artrikt som regionen växtgeografiskt medger. 
Sammantaget ska alltså naturvärdena i objektet vara sådana att det skulle kunna klassas som 
ett Natura 2000 objekt av typen 9070 (Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ) med 
gynnsam bevarandestatus. Om referensobjekten uppfyller 50-trädsregeln är i sammanhanget 
oviktigt, vi antar att flera av dem ej kommer att uppfylla denna regel. 
 
Totalt har 10 referensobjekt valts ut i olika delar av Sverige. Dessa sammanfaller ofta inte 
med de utsnitt av landskapet som valts för satellitbildsanalys. Detta anses inte spela någon roll 
eftersom dessa 7 utsnitt avser att representera Sverige och avsikten med de 10 
referensobjekten har samma syfte. 
 
Objekten bör också vara representativa för trädklädda hagmarker i sin region. Detta innebär 
att starkt avvikande eller särpräglade objekt inte tagits med. Eftersom en stor mängd 
hagmarker i landet är lövhagmarker med asp och björk har det varit ett krav att åtminstone 50 
% av referensobjekten ska ha dessa trädslag väl representerade. 
 
Av referensobjekten ska två objekt vara belägna i Västra Götalands län, två i landskapet 
Småland, ett i Östergötlands län, ett på Gotland, två i Skåne/Blekinge, ett i Södermanlands län 
och ett i Dalarnas län. 
 
De frågor som referensobjekten ska svara på är främst följande: 
 
Hur ser täthetsvariationen i en trädklädd hagmark med höga naturvärden ut? 
Hur ser åldersfördelningen i en trädklädd hagmark med höga naturvärden ut? 
Hur ser artfördelningen och artrikedomen i en trädklädd hagmarker med höga naturvärden ut? 
Hur ser buskskiktet ut i en trädklädd hagmark med höga naturvärden?` 
Hur varierar fältskiktet i en trädklädd hagmark med höga naturvärden? 
Hur mycket hålträd, innanruttna träd, döda träd och död ved finns det i en trädklädd hagmark 
med höga naturvärden.  
 
Sedan avser vi att få omräkningstal som gör det möjligt att på basis av stamgrovlekar och 
andel stubbar med kärnröta räkna ut andelen träd av asp och björk som är hålträd. 
 
Flera av de utvalda hagmarkerna (referensobjekten) kommer att vara stora till ytan. Det kan i 
vissa fall vara nödvändigt att inventera endast en del av den utvalda hagmarkerna av tidsskäl. 
Den avgränsade och inventerade delen markeras då på medhavd fältkarta. Detta görs av 
inventeraren. 
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4. Utrustning och förberedelser för inventeringen 
 
4.1. Utrustning 
 
För att fullgöra fältinventeringen behövs följande fältutrustning: 
 
Denna fältmanual 
Översiktskarta 1:50 000 eller 1:100 000 (för att orientera fram till objektet) 
Fältkartor över objekten (1:5 000 med ortofotounderlag och blocken inritade samt i 
förekommande fall utvald del = inventeringsyta) 
Skrivunderlägg 
Penna (blyerts eller kulspets) 
Fältblanketter 
Slumptalstabeller och rutöverlägg/gridnät/ i plast (kopieras från denna manual) 
Plastmall för att beräkna ytor på fältkartorna 
Lupp 10 x 
Digitalkamera 
Fältkniv 
10 meter stark och fukttålig lina med en 12 tumsspik i vardera änden 
2 st rödmålade, minst 1 m höga käppar. 
Tumstock eller annat styvt måttband 
Böjligt måttband eller klave 
GPS med 10 m noggrannhet 
Kompass 
Fältflora (kärlväxter) 
 
 
4.2 Övriga förberedelser 
 
Utbildning 
 
Fältinventeraren kommer att ges en två dagars utbildning i metodik, definitioner, syfte med 
inventeringen samt artkännedom. Denna kommer att ges i mitten av augusti 2008. 
 
Kalibrering av steglängd. 
 
Eftersom fältinventeraren ska stega upp avstånd för att lokalisera de olika cirkelytorna 
behöver varje inventerare beräkna hur många steg som åtgår för att gå 100 m. Detta kommer 
att göras under utbildningen i fält. Detta ger sedan den koefficient som används för att 
beräkna hur många steg som åtgår för att gå de utslumpade avstånden. 
 



 8

5. Inventering av enskilt objekt 
 
5.1. Data som insamlas i hela objektet 
 
En del företeelser kan förväntas förekomma i ganska liten mängd i fältobjektet (blocket). De 
som är så framträdande att det kan vara rimligt att lokalisera (kvantifiera) eller bedöma 
samtliga förekomster i blocket är av två slag. Dels sådana träd eller lignoser som är så stora 
och tydliga att de (eller deras stubbar) kan räknas vid en genomgång. Dels kulturspår av olika 
slag. De senare ska inte räknas eftersom de inte på samma sätt som träd eller stubbar kan 
kvantifieras. För dessa ska istället en bedömning göras om de påverkats positivt (t ex genom 
att de synliggjorts) eller negativt (t ex genom körskador) eller inte alls. 
 
Uppgifterna som ska fyllas i för hela objektet görs lämpligen först varvid viss översikt av 
blocket (eller viktigare – inventeringsytan) erhålls. 
 
Administrativa uppgifter 
 
Vilket storområde (satellitscen) blocket ligger i samt blocknummer fylls i. Datum för 
fältinventering samt inventerarens namn fylls också i. 
 
Lignoser som ska räknas (se Bilaga 2 för exakta definitioner!): 
 
Jätteträd 
Hagmarksgran 
Hagmarkstall 
Träd med hävdkaraktär 
Grova träd 
Stora blommande ”småträd” 
Stor hasselbukett 
Innanruttna stubbar med diameter i stubbskärshöjd om minst 50 cm 
 
Träden ska räknas art för art. Observera att även avverkade jätteträd, hagmarksgranar, 
hagmarkstallar, stora blommande småträd  och grova träd ska räknas. För innanrötade träd 
gäller att endast avverkade träd ska räknas. Träd med hävdkaraktär ska endast räknas om det 
finns kvar – det är i de flesta fall ej möjligt att säkert avgöra om en stubbe är från ett träd med 
hävdkaraktär. För de sex första kvarstående trädtyperna ska anges om frihuggning av dessa 
skett vid röjningen. Det ska också anges om de sex första (omvänt) är hotade av omgivande 
lignoser. Om något träd uppfyller mer än en kategori så fylls den ”högsta” kategorin enligt 
ordningen jätteträd, hagmarksgran, hagmarkstall, träd med hävdkaraktär, grovt träd eller stort 
blommande småträd. För samtliga dessa typer räknas det totala antalet. I de fall de frihuggits 
respektive är hotade av konkurrerande träd räknas dessa och fylls i för varje typ. 
 
Innanruttna stubbar med diameter över 50 cm antecknas även om de också uppfyller andra 
typer enligt ovan. 
 
Grov död ved – lågor och stående död ved 
 
Se definitioner av de olika typerna av död ved i bilaga 3.  
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Med grov död ved avses stående eller döda träd med en grövsta diameter (stubbskärshöjd) 
över 50 cm eller för lågor i grövsta ändan. Den döda veden ska om möjligt artbestämmas. Den 
grova döda veden delas in i olika nedbrytningsgrad eller ålder – se definitioner.  
 
Kulturspår vars påverkan ska bedömas (se Bilaga 2 för exakta definitioner).: 
 
Fornlämning 
Fägata 
Fästigterrasser 
Husgrunder 
Hålväg 
Jordkällare 
Led och grindar 
Odlingshak 
Odlingsröse 
Odlingsterrass 
Stenmur 
Trägärdesgård 
Ägoväg 
Äldre diken 
Äldre åker 
 
Dessa företeelser kvantifieras ej utan ett kryss i kolumnen görs för förekomst. Om 
kulturspåret påverkats positivt eller negativt av avverkning så markeras detta med ett kryss. 
Om kulturspåret påverkats negativt av körskador markeras detta dessutom i särskild kolumn 
med ett kryss. För kulturspår som ej påverkats av avverkningarna görs inga andra noteringar 
än förekomst. 
 
Körskador 
 
En bedömning görs av om objektet utsatts för körskador i samband med avverkningen och hur 
allvarlig denna är. Ingreppets påverkan anges i en skala 1 – 3 där 3 är mycket stor, 2 är stor 
och 1 är liten. Det finns inte tid för en regelrätt mätning av körskadornas yttäckning eller 
påverkansdjup. Som tumregel kan dock anges att blottad jord på grund av körskador ska täcka 
minst 20 % av blocket för att påverkan ska anses som mycket stor. 
 
Övrig påverkan som skett vid avverkningarna anges i särskild ruta. Endast påverkan som har 
samband med avverkningarna ska anges. 
 
Fotodokumentation 
 
I varje block ska tas två digitala foton som på ett bra sätt avbildar den del som är 
inventeringsyta. 
 
 



 10

5.2. Data som insamlas i provytor 
 
De flesta av de företeelser som denna uppföljning avser att mäta kvalitativt och kvantitativt 
förekommer i sådan mängd i de trädklädda betesmarkerna att det är nödvändigt att arbeta med 
provytor. En fullständig inventering av t ex träd, avverkade träd, buskar samt fältskiktet skulle 
ta långt större resurser i anspråk än vad som är rimligt. Därför insamlas ett antal parametrar i 
cirkelytor med en radie om 10 m. I varje block som är valt för fältstudie slumpas 3 sådana 
cirkelytor ut. Detta innebär att resultatet kan vara osäkert när det gäller att beskriva 
förhållandet i just detta block. Men genom att 100 block väljs ut för uppföljningen kommer 
materialet att vara statistiskt säkerställt när det gäller att beskriva samtliga dessa marker totalt 
sett och vad som hänt i dem, även i delpopulationer av dem. För referensobjekten läggs 5 
cirkelytor ut. Detta för att dessa är långt färre. De kan också antas variera i högre grad. 
 
Urval av cirkelytor 
 
Läget för cirkelytorna slumpas ut genom att man får koordinater i nord-sydlig ledd och i 
östvästlig ledd från slumptalstabeller. För att slumpa ut dessa ytor väljs först en nollpunkt. 
Denna läggs sydväst om blocket så att hela blocket inryms i ett koordinatsystem med positiva 
koordinater. Inventeraren väljer själv ut denna punkt och markerar den med den ena av de 
rödmålade käpparna. Läget för cirkelytorna väljs ut från slumptalstabeller – som är olika 
beroende på hur stort blocket är (block som för plats i en kvadrat om 100 x 100 m, block som 
får plats i en kvadrat om 300 x 300 m och block som får plats i en kvadrat om 600 x 600 m). 
För att se vilken slumptabell som ska användas läggs ett raster över arbetskartan och med 
nollpunkten i nedre högra hörnet så väljs den slumptabell (kopplad till raster) ut som bäst 
fyller upp rasteröverlägget. Ingen del av blocket får ligga utanför rastret. Slumptalen är i 
jämna tiotal meter. Ett koordinatpar används endast en gång och stryks sedan över alltefter 
som de använts. 
 
Sedan stegas platsen för cirkelytan ut. Den punkt som därvid väljs är cirkelns mittpunkt. Här 
sätts en av 12-tumsspikarna i en av ändarna på 10-meterslinan ned. Sedan sträcks linan upp 
och den andra rödmålande käppen sätts ned som markering av var cirkelytan börjar att mätas 
av. Innan registreringarna av olika data börjar ska koordinaterna för cirkelns mittpunkt tas 
fram med GPS. Under arbetet med inventeringen av cirkelytan måste man lämna cirkelns 
periferi varvid man då behöver använda 10-meterslinans 12-tums spik i andra ändan som då 
sticks ner dit man hunnit i avläsningen av lignoser. 
 
Många av de slumpade punkterna kommer att hamna utanför blocket och detta kan man i 
många fall se redan genom att lägga rastret över kartan. I tveksamma fall stegas punkten upp 
och det är viktigt att hela cirkelytan verkligen hamnar inom blocket. 
 
Data som samlas in 
 
Befintliga träd 
 
För varje träd i cirkelytan noteras  
 
Diameter (eller omkrets) vid stubbskärshöjd. (måttband eller klave) (anges i cm) 
Trädart 
Om trädet är ett hålträd (markeras med kryss) 
Om trädet är innanruttet (markeras med kryss) 
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Om trädet är dött (markeras med kryss) 
Om trädet har hävdkaraktär (markeras med kryss) 
 
För samtliga dessa parametrar – se bilaga 2 för exakta definitioner! Observera att en, hassel 
och getapel som har en stubbskärsdiameter överstigande 1 dm räknas som träd. 
 
Stubbar (avverkade träd) 
 
Definition av stubbe (se bilaga 2!). Den ska vara avverkad under vintern 2007 - 2008 eller 
senare. 
 
Diameter vid stubbskärshöjd. (tumstock eller styvt måttband). (anges i cm, om stubben är 
rund räcker ett mått i andra fall tas största och minsta diameter och ett medelvärde beräknas) 
Trädart 
Om trädet var dött vid avverkning (markeras med kryss) 
Om trädet är innanruttet (markeras med kryss) 
 
Liggande död ved 
 
All död ved i cirkelytan mäts diametern i bredaste delen (anges i cm). Om en låga brutits i 
delar anges den ändå bara som en låga och mäts i bredaste delen. Endast lågor med diameter 
över 1 dm mäts. Den liggande döda veden anges i olika nedbrytningsklasser – se bilaga 2! 
 
Stående död ved 
 
All stående död ved (stående döda träd eller rester av dessa) med en diameter över 1 dm 
anges. Den stående döda veden måste ha en höjd av minst 1 meter för att tas med. Diametern 
mäts vi stubbskärshöjd. Stående död ved anges i olika åldersklasser – se bilaga 2! 
 
Buskar 
 
Förekommande buskar anges i en förekomstskala 1-3 där 1= 1-9 buskar, 2 = 10-99 buskar och 
3 = mer än 100 buskar. Med en buske avses en stam av busken i fråga från marken. Detta 
innebär att nypon, slån m fl ganska enkelt kan nå kvantitet 3. För vissa buskarter anges endast 
släkte t ex Rosa, Crataegus. 
 
Avverkade buskar anges på samma sätt. Detta innefattar en högre grad av uppskattning och 
det kan ibland vara svårt att se vilken art som avverkats, t e x för hagtorn och getapel. För 
arter som skjuter stubb- eller rotskott är det enkelt och ännu enklare för arter med taggar som 
nypon och berberis. 
 
Se bilaga 2 för vilka taxa av buskar som ska antecknas och hur! Observera att en, hassel och 
getapel som har en stubbskärsdiameter överstigande 1 dm räknas som träd. 
 
Föryngring 
 
Om yngre träd med en stubbdiameter under 5 cm förekommer eller har avverkats så anges 
detta på samma sätt som för buskar. Stubbskott och rotskott som kommit upp under 2008 efter 
avverkning räknas inte som föryngring. 
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Fältskikt 
 
För att karakterisera fältskiktet i cirkelytan noteras och abundansbestäms ett antal kärlväxter. 
Förekomst av dessa bedöms i en tregradig skala, 1 = 1-9 skott, 2 = 10-99 skott och 3 = mer än 
100 skott. (för definition av skott för de noterade arterna se bilaga 2) 
 
De olika kärlväxterna är indelade i 4 grupper: hävdgynnade indikatorer på naturlig gräsmark 
(ej kvävegynnade!), skogsväxter, brynväxter och störningsgynnade/kvävegynnade växter. Av 
varje grupp finns 20 arter. Dessa har valts så att de ska vara möjliga att identifiera i 
september, de ska vara så väl spridda i landet som möjligt, de ska inte vara för sällsynta. Hårt 
bete och torrperioder kan göra många arter svåra att upptäcka och artbestämma varför goda 
floristiska kunskaper är nödvändiga. 
 
Förekomsten av dessa arter ger en bild av hur området ser ut vid inventeringstillfället och ger 
en möjlighet att bedöma hur området kan utvecklas vid borttagning av träd. 
 



 13

6. Inventering av referensobjekt 
 
Inventeringen av referensobjektet tillgår på samma sätt som inventering av avverkat objekt 
med följande skillnader: 
 
1) För att få ett större cirkelytematerial slumpas 5 cirkelytor ut i vart och ett av 
referensobjekten.  
 
2) De största referensobjekten kan av tidsskäl delas upp så att en rimligt stor del väljs för 
inventering. Referensobjekten ska inte avvika allt för mycket från de övriga objekten i storlek 
(och tidsåtgång). Detta görs av inventeraren som därvid avgränsar en geometriskt vettig del av 
objektet där också naturvärden knutna till träd- och buskskiktet är väl representerade. Den 
avgränsade och inventerade delen ritas sedan in på fältkartan. 
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Bilaga 1: Fältblanketter 



Fältblankett - uppgifter för hela blocket

Storområde Block

Invdatum Inventerare

Jätteträd - art Antal Avverk Frihu Hotat Kulturspår Förek Pos Neg Kör
Fornlämning
Fägata
Fästigterrasser
Husgrunder
Hålväg
Jordkällare
Led och grindar
Odlingshak

Stora blom småträd Antal Avverk Frihu Hotat Odlingsröse
Odlingsterrass
Stenmur
Trägärdesgård
Ägoväg
Äldre diken
Äldre åker

Träd hävdka. - art Antal Frihu Hotat
Grova träd - art Antal Avverk

Hagmarksgran Antal

Hagmarkstall Antal
Inn-röt träd - art Antal

Stora hasselbuketter Antal

Grov död låga - art Diam Omkr Nedbr

Grovt torrträd - art Diam Omkr Ålder

Körskador i objektet Andra skador



Fältblankett - cirkelyta 

Storområde Block nr

Cirkelyta nr Koordinater

Invdatum Inventerare

Trädart Avverk Diam Omkr Håltr Kärnr Dött Hävdk



Låga trädart Diam Omkr Nedbr Buskart Avverk Kvar

Torrträd trädart Diam Omkr Ålder Trädföryngring, art Avverk Kvar

Fältskikt

Kväve-störningsgynnade Skogsarter Hävdarter
Aegopodium podagraria Actaea spicata Ajuga pyramidalis
Anthriscus sylvestris Campanula latifolia Antennaria dioica
Arrhenatherum elatius Cardamine bulbifera Arrhenatherum pratense
Cirsium arvense Chrysosplenium alternifolium Campanula rotundifolia
Cirsium vulgare Galium odoratum Carlina vulgaris
Dactylis glomerata Galium rotundifolium Cirsium acaule
Festuca pratensis Geranium robertianum Danthonia decumbens
Galeopsis sp. Hepatica nobilis Filipendula vulgaris
Gnaphalium uliginosum Lathyrus vernus Helianthemum nummularium
Impatiens glandulifera Linnea borealis Lathyrus linifolius
Juncus effusus/conglomeratus Luzula pilosa Leontodon hispidus
Leontodon autumnalis Milium effusum Leucanthemum vulgare
Phleum pratense Moehringia trinervia Nardus stricta
Plantago major Monotropa sp Pimpinella saxifraga
Poa annua Oxalis acetosella Plathanthera sp.
Prunella vulgaris Pyrola sp Polygala vulgaris
Rumex crispus/l-folius/o-folius Stellaria holostea Polygonum viviparum
Stellaria media Trientalis europea Succisa pratensis
Taraxacum grp Vulgaria Vaccinium myrtillus Thymus serpyllum
Urtica dioica Vaccinium vitis-idaea Trifolium montanum

Brynväxter
Angelica sylvestris Laserptium latifolium Vicia cassubia
Campanula persicifolia Lysimachia vulgaris Vicia sepium
Campanula trachelium Melica nutans
Carex spicata/muricata/pairaei Rubus saxatilis
Cirsium helenoides Satureja vulgaris
Convallaria majalis Silene nutans
Crepis paludosa Trifolium medium
Geranium sanguineum Valeriana sambucifolia
Geranium sylvaticum Verbascum nigrum
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Bilaga 2: Definitioner 
 
Allmänna termer 
 
Block 
 
Avgränsat markområde som används i Jordbruksverkets ersättningssystem. 
 
 
Trädanknutna termer 
 
Träd 
 
Ett träd har enligt 50-trädsregeln en diameter om minst 10 cm. I denna inventering registreras 
träd om de har en diameter över 5 cm för att en demografisk bild av trädpopulationen ska 
kunna erhållas. Träd som är mindre än 5 cm i diameter räknas som föryngring. 
 
Föryngring 
 
Träd som är mindre än 5 cm i diameter vid stubbskärshöjd. Stubbskott och rotskott som 
kommit upp efter avverkning under 2008 räknas ej som föryngring. 
 
 
Stubbe 
 
Denna inventering handlar ganska mycket om stubbräkning. Flera av begreppen anknyter 
därför till stubbar. Med en stubbe avses här ett avverkat träd som har en diameter över 5 cm. 
Mindre stubbar tas ej med i denna inventering.  
 
Stubbskärshöjd 
 
Stubbskärshöjd avser här den normala höjden på en stubbe i en betesmark. För avverkade 
stubbar är utfallet redan klart. På levande träd mäts omkrets (eller diameter om klave används) 
på samma höjd som motsvarande stubbar. Denna höjd bör ej överstiga 25 cm gentemot 
omgivande mark. För riktigt grova träd (jätteträd) bör stubbhöjden ej överstiga 40 cm 
gentemot omgivande mark. Hänsyn måste dock tas till markens mikrotopografi. 
 
Träddiameter 
 
Diametern avläses över stubbskäret för avverkade träd (stubbskärsdiameter). Om stubben har 
formen av en cirkel så räcker det med ett mått. För oregelbundna stubbar (eller träd om klave 
används) mäts minsta och största diameter och medeltalet anges som träddiameter. 
 
 
Hålträd 
 
Ett hålträd har antingen kärnröta med håligheter (så att kärnrötan kan verifieras utan att trädet 
borras) eller hål i stammen av minst den storleken att den kan utgöra boplats för tättingar. 
Detta noteras bara för stående träd. Observera att för avverkade träd kan hålträd i denna 
mening ej noteras utan endast kärnröta i stubbskäret kan noteras. 
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Dött träd 
 
Ett träd som ej bär löv i kronan eller stammen högre än 1 m över marken är ett dött träd. För 
barrträd anges trädet som dött om samtliga barr är bruna eller om trädet saknar barr. 
 
Innanruttet träd 
 
Detta anges bara för avverkade träd där kärnan av trädet har röta. Provas med kniv. Stora 
angrepp av träfjäril anges också som röta. För stubbar med en stubbskärsdiameter över 50 cm 
görs en artvis räkning av samtliga förekomster i blocket. Denna räkning görs oberoende 
tillhörighet till andra kategorier. 
 
 
Träd med hävdprägel 
 
Ett träd har hävdprägel om det är hamlat eller om det har formen av solitärträd med vida 
grenar. Grenarna bör i det senaste fallet ha en längsta längd från stammen om minst 7 m –
projicerat mot markytan. En gren kan alltså vara mer än 7 m lång utan att trädet för den skull 
är ett träd med hävdprägel – t ex om grenen är riktad snett uppåt. Observera att man för ett 
avverkat träd (en stubbe) inte kan avgöra om det var ett träd med hävdprägel. Därför noterar 
vi i hela objektet stubbar av grova träd.  
 
Jätteträd 
 
Träd som har en diameter vid stubbskäret om minst 1 m klassas som jätteträd. 
 
Hagmarksgran 
 
En hagmarksgran har präglats av sin växtplats i en betesmark. Detta innebär att det finns 
grenar långt ned och att det under träden finns en barrmatta. Ofta tar djuren skydd under 
granarna och trampar runt i barrmattan och här finns ofta mycket djurspillning. Endast grövre 
träd med en minsta diameter om  50 cm vid stubbhöjd räknas som hagmarksgran. På gamla 
hagmarksgranar är vissa grenar ofta påtagligt grova. 
 
Hagmarkstall 
 
En hagmarkstall har präglats av sin växtplats i en betesmark. Detta innebär att kronan är vid 
och att trädets höjd vanligen är mindre än tallar i skogsbestånd. Trädet bör vara minst 150 är 
för att klassas som hagmarkstall – årsringar räknas på stubbar för att verifiera avverkade tallar 
som hagmarkstallar. På levande tall används kronmorfologi och bark för att bedöma om trädet 
har nått 150 år. 
 
Grova träd. 
 
Träd med en stubbskärsdiameter över 70 cm som ej uppfyller kriterierna jätteträd, 
hagmarksgran, hagmarkstall eller hävdpräglat träd fylls i som grovt träd om det har en 
stubbskärsdiameter överstigande 70 cm. 
 
Stora blommande ”småträd” 
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Följande träd klassas i denna inventering som blommande småträd: 
 
Oxel 
Rönn 
Vildapel 
Fågelbär 
Hägg 
 
Ett ”stort” blommande småträd har en diameter av 50 cm vid stubbskärshöjd. 
 
Stor hasselbukett 
 
En grov hasselbukett har en största diameter vid basen av 70 cm. 
 
Stående död ved 
 
För att kvalificeras som stående död ved måste högstubben eller torrträdet ha en diameter om 
minst 1 dm vid stubbskärshöjd och en diameter om minst 1 m. Den stående döda veden delas 
in i tre ålderskategorier. Stående nyligen dött träd (ålder 1), stående dött träd som varit dött 
mellan 10-50 år (ålder 2) och stående dött träd som varit dött mer än 50 år (ålder 3). 
 
Liggande död ved (lågor) 
 
En låga räknas som liggande död ved om den i grövsta ändan har en diameter om minst 1 dm 
och en längd om minst 1 m. Lågor delas in efter nedbrytningsgrad. En nyligen fallen låga – 
fortfarande hård och en kniv kan inte med lätthet stickas in i under barken (nedbrytningsgrad 
1). En delvis rutten låga kan man sticka in kniven i upp till 4 cm (nedbrytningsgrad 2) medan 
man i en kraftigt rutten låga kan sticka in kniven längre (nedbrytningsgrad 3). Denna 
indelning gör att en vitrötad björk snabbare får högre nedbrytningstal än en torr eklåga som 
ligger soligt. 
 
 
Buskarter som ska noteras 
 
Viden (= Salix spp. utom arter som kan nå trädstorlek > 10 m) 
Nypon (= Rosa spp.) 
Hagtorn (= Crataegus spp.) 
Slån 
Getapel 
Brakved 
Berberis 
Hassel 
En 
Krusbär 
Röda vinbär 
Svarta vinbär 
Olvon 
Skogstry 
Oxbäar 
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Svartoxbär 
Benved 
Skogskornell 
Druvfläder 
Fläder 
Häggmispel 
 
 
Fältskiktsanknutna termer 
 
Skott 
 
För icke stolonifierande arter så är ett skott en planta med en eller flera blomstjälkar. För 
stolonifierande arter så är ett skott en stjälk med blad och/eller blomma som sticker upp från 
marken. Detta innebär att t ex lingon och blåbär lättare får höga antal än t ex spåtistel och 
stagg. 
 
Kulturspår 
 
Fornlämning 
 
Med fornlämning avses här fast fornlämning som är registrerad av Riksantikvarieämbetet. 
 
Fägata 
 
Ägoväg eller fästig kantad av stenmurar eller trägärdesgårdar på båda sidorna utmed en längd 
av minst 25 m. 
 
Fästigterrasser 
 
I sluttande, vanligen lerig mark, har under längre tid djurens tramp ibland skapat horisontella 
små terrasser i sluttningen. 
 
Husgrunder 
 
Här avses alla stengrunder från byggnader oavsett byggnadstyp. 
 
Hålväg 
 
Äldre vägsträckning där ”vägbanan” genom långvarigt användande och nötande sjunkit ned i 
terrängen och numera omges av tydliga och ofta höga vägslänter. Förutsätter kuperad terräng 
och tillräckligt mäktiga lösa jordar. 
 
Jordkällare 
 
Led och grindar 
 
Ett led är en del av ett hägn som kan öppnas och stängas. För att klassas som led måste två 
stolpar med en diameter om minst 1 dm finnas. 
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Odlingshak 
 
Odlingsröse 
 
Ett odlingsröse har minst 9 block eller stenar med största diameter över 1 dm som berör 
varandra  
 
Odlingsterrass 
 
Stenmur 
 
Trägärdesgård 
 
Ägoväg 
 
En väg som inte är grusbelagd och som har gräsväxt mellan hjulspåren. Dess ursprung kan 
vara av olika slag – väg till äldre, nu försvunnen bebyggelse, äldre, numera övergiven byväg 
eller en väg som endast använts till olika ägor i markerna. 
 
Äldre diken 
 
Ett dike som ligger minst 75 år tillbaka i tiden och som ej är maskingrävet. Det följer ofta 
kanterna på äldre åkrar. Här avses inte större diken där större vattendrag rinner fram. Även 
om diket är gammalt. 
 
Äldre åker 
 
En åker vars brukande ligger minst 50 år tillbaka i tiden. 



Bilaga 3: Grids med utslumpade cirkelytekoordinater

Tre storlekar på grids fi nns: 100 x 100 m, 300 x 300 m och 600 x 600 m. Skriv ut dessa på plastfi lm 
med laserskrivare (bästa utskriftskvalitet). Gridarna består av två koordinataxlar X och Y, och 
slumpning sker av cirkelytor med hjälp av medföljande tabell innehållande parvisa slumptal. Minsta 
storleken på grid används om objektet får plats inom denna, de två större storlekarna används för 
större objekt.



80

60

40

20

0

180

160

140

120

100

280

260

240

220

200

380

360

340

320

300

480

460

440

420

400

580

560

540

520

500

0     20    40     60    80   100  120  140  160  180   200  220  240  260  280  300  320  340  360  380  400  420   440  460  480  500  520  540  560   580

0     20    40     60    80   100  120  140  160  180   200  220  240  260  280  

80

60

40

20

0

180

160

140

120

100

280

260

240

220

200

0     20    40     60    80     

80

60

40

20

0

X

X

X

Y

Y

Y

600 x 600 m

300 x 300 m

100 x 100 m

Figur 1. Grids i skala 1:5 000. 
1 mm = 5 meter, 2 mm = 10 m



Exempel på användning av grids:  
 
Detta exempel gäller ett objekt som får plats i 100 x 100 meters grid, se Figur 2-3 där ett 
exempelobjekt är inritat. Läs vidare nedanför tabellen för förklaring av Noteringar. 
 
Tabell 1. Utslumpade koordinatpar för gridstorlek 100 x 100 m. 

X Y Noteringar

70 40 Faller bort

 60 10 Inventeras, cirkel 1i objekt 1

80 70 Faller bort

50 10 Inventeras, cirkel 2 i objekt 1

10 20 Inventeras, cirkel 3 i objekt 1

70 20 Inventeras, cirkel 1 i objekt 2

40 70 Etc.

20 30 
70 40 
70 40 
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Figur 2. 
 
Placera gridet (utskrivet på genomskinlig plast) ovanpå kartan för objektet, så att objektets kanter 
nuddar gridets vänstra och nedre kant. Kartan ska ligga i nordsydlig riktning i förhållande till gridet. 
När detta är gjort, titta i slumptalstabellen för rätt gridstorlek. I detta exempel hamnar första 
koordinatparet X=70 och Y=40 (Figur 2) utanför exempelobjektet, och då måste man kasserade detta 
koordinatpar och välja nästa par av utslumpade koordinater. 
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Figur 3. 
 
Andra koordinatparet (60, 10) hamnar innanför objektet, och en cirkel med 10 meters diameter 
inventeras här så att dess mittpunkt sammanfaller med mittpunkten på koordinatrutan (cirkeln är 
inritad i koordinatsystemet, figur 3). För att hitta cirkelns mittpunkt stegar man 65 meter från gridets 
vänstra (västra) kant rakt österut (med hjälp av kompass) och kollar så att man befinner sig 15 meter 
rakt norrut från objektets nedre (södra) kant. Om det finns andra mer lättdefinierade startpunkter för 
stegandet kan dessa användas istället. Tredje koordinatparet (80, 70) hamnar utanför, och faller 
därmed bort. På detta sätt fortsätter man att slumpa ut rutor tills mittpricken på tre rutor per objekt kan 
ritas in på kartan.     



Bilaga 4: Slumptalstabeller 

100x100 meter (koordinater angivna i meter från origo)
X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y

70 40 50 70 40 80 80 20 20 20 20 60 60 80 80 70
60 10 20 40 30 40 80 60 30 10 20 10 10 20 0 10
80 70 80 10 20 80 50 60 70 40 10 0 80 10 30 20
50 10 80 60 80 40 30 50 70 70 30 70 30 60 10 0
10 20 40 80 40 80 20 80 20 50 30 80 50 30 60 30
70 20 40 10 30 50 30 10 70 0 60 70 50 70 40 80
40 70 70 10 40 80 80 10 20 0 80 80 0 40 60 40
20 30 30 10 0 60 10 20 30 80 10 60 30 40 70 40
70 40 50 40 50 0 10 60 10 30 20 80 70 70 10 80
70 40 20 0 0 60 30 10 70 60 60 80 80 10 50 40
20 70 0 60 70 70 70 0 10 50 60 30 20 0 0 70
0 80 40 80 70 40 70 60 10 20 80 50 30 80 40 30

80 80 20 0 50 70 80 80 10 30 60 40 60 60 10 50
10 80 80 40 50 50 50 70 50 70 60 50 60 40 20 30
30 50 70 40 40 10 70 20 30 10 0 10 60 80 20 60
40 80 30 80 40 10 0 60 30 70 0 60 0 10 20 30
0 40 0 0 70 40 40 40 0 40 80 80 50 40 70 80

20 30 70 30 60 80 70 0 0 60 70 20 0 40 70 0
60 30 30 60 10 30 10 20 70 30 60 80 70 40 50 40
40 20 70 30 70 0 30 70 80 80 30 30 80 80 50 10
30 70 60 20 60 10 0 60 70 30 70 50 70 40 40 70
60 10 10 80 30 10 20 10 40 20 70 20 20 10 30 30
80 60 40 20 0 20 20 10 20 40 30 0 0 40 40 70
50 70 20 50 10 20 20 50 80 80 50 60 40 20 10 80
20 0 10 10 0 60 0 50 40 70 10 10 60 60 50 10
20 60 40 0 50 60 20 0 70 0 20 70 60 20 80 20
30 20 20 70 40 20 0 10 0 0 40 80 60 20 20 60
20 80 60 50 60 0 0 10 40 30 10 10 30 10 50 60
10 50 0 40 80 30 40 0 0 40 40 0 10 30 10 50
30 80 30 10 70 80 60 80 0 20 10 40 30 50 70 0
70 20 50 10 0 60 60 0 10 20 60 10 10 80 0 80
0 70 20 0 30 30 10 30 20 40 70 20 80 80 20 70
0 70 20 40 70 30 10 20 40 30 40 80 0 50 80 80

60 60 0 10 20 20 80 60 30 60 50 50 60 20 30 50
20 70 70 60 60 80 50 0 60 50 20 40 10 60 10 50
80 60 50 60 0 20 0 80 40 40 40 20 80 0 70 20
0 50 50 80 20 0 70 0 80 70 10 20 70 10 80 30

60 40 70 50 60 70 40 30 80 60 50 0 30 20 10 30
70 30 50 40 10 0 0 40 80 70 70 20 60 30 0 70
30 60 30 40 50 10 60 70 80 50 70 80 30 30 10 10
30 10 10 0 40 30 40 70 50 70 50 70 60 20 60 60
60 0 70 40 30 30 30 0 60 80 30 50 10 50 30 60
20 20 0 20 0 60 30 80 20 70 10 60 40 60 40 70
60 40 50 20 60 10 0 60 50 60 70 20 30 80 30 50
70 30 10 60 60 0 20 80 10 30 40 30 60 70 20 60
70 0 50 80 40 60 60 50 10 80 10 50 30 60 0 40
30 70 30 80 10 0 50 40 80 80 10 40 80 60 80 40
70 0 0 80 30 30 40 40 70 10 20 10 50 70 60 40
50 20 30 0 70 70 40 10 70 60 30 40 50 30 70 30
50 80 20 60 70 60 60 20 20 60 80 60 60 70 0 50
10 0 0 20 30 30 30 0 40 30 30 70 10 10 60 80
10 10 40 70 0 20 80 70 50 20 20 10 40 0 20 40
80 0 50 0 30 50 20 80 10 10 0 0 20 10 80 50  etcetera ...
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