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TEXT & FOTO BILL DOUHAN

Naturvårdshänsyn 
eller kosmetika?

Under senare år har det avsatts förhållandevis många natur-

reservat i Uppland, särskilt om man jämför med åren dess-

förinnan, inte minst sådana som är tänkta att spara skydds-

värda skogar. Detta har varit möjligt tack vare att staten under några 

år har avsatt betydligt större ekonomiska resurser till inlösen av mark. 

Det är stor skillnad jämfört med hur det var för tjugo år sedan då det 

var näst intill hopplöst att få ens de allra mest skyddsvärda skogarna 

avsatta som naturreservat. Försök gjordes, men i de flesta fall gick det 

inte att genomföra då det inte fanns pengar för inköp att tillgå.

Norra Råda 1:12
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Att det för närvarande finns mer pengar till 
inköp av skogsreservat är givetvis positivt, 
men det är i grevens tid då många av de mest 
skyddsvärda skogarna i Uppland redan har 
fallit. Visst finns det skogar kvar som hyser en 
rik fauna och flora, men dessa är få utanför de 
redan avsatta reservaten. En allvarlig brist hos 
de skyddsvärda skogar som finns kvar är att 
de vanligtvis har en för begränsad yta. Stora 
arealer gammal oskyddad skog finns inte kvar i 
Uppland. Framtida skogsreservat, i likhet med 
flertalet av de som redan är avsatta, är så små 
till ytan att de inte är tillräckligt stora för att 
långsiktigt kunna hysa t.ex. ett revir av tretåig 
hackspett. Om detta skrev Mikael Malmaeus 
och Jan Wärnbäck i föregående nummer 
av FiU (Malmaeus & Wärnbäck 2009). Att 
det skogsbruk som för närvarande bedrivs i 
Upplands skogar genomgående är så intensivt 
att det inte finns förutsättningar för en art 
som tretåig hackspett att kunna leva utanför 
reservaten är givetvis oroande. Än allvarligare 
är att de reservat som i nuläget har häckande 
tretåig hackspett sannolikt inte kommer 
att kunna behålla arten som häckande då 
reservaten är för små. Att arten ännu finns 
kvar beror på att det finns omkringliggande 
skog, som ännu inte har avverkats, som ingår 
i parets födorevir. När omgivande skog på sikt 
har avverkats har paret inga möjligheter att 
finnas kvar då det ej längre finns födounderlag 
för reproduktion.

ETT ALLT GLESARE bestånd av tretåig hackspett 
och brist på lämplig skog utanför reservaten 
gör artens framtid i Uppland dyster. För att 
den skall kunna överleva måste det finnas 
tillräckligt många individer samt tillgång 
på lämplig skog för arten att leva i. Att 
avsättandet av skogsreservat har ökat och 
att flera är på gång är givetvis positivt, men 
allvarligt är att skogsbruket bedrivs allt mer 
intensivt utanför reservaten och att de gene-
rella naturvårdshänsyn som här tas är ytterst 
bristfälliga. 

Att tretåig hackspett, och tjäder, har det 
svårt i dagens skogar är klarlagt, men det finns 
många fler skogslevande arter som har det 
svårt och minskar i antal. Exempel på sådana 

är flertalet arter rovfåglar som är beroende av 
äldre, grova träd för sin häckning. För närva-
rande ökar havsörnen kraftigt som häckfågel i 
landet och även fiskgjusen har ett livskraftigt 
bestånd. Det kan dock snabbt bli ändring på 
det. Båda arterna är beroende av gamla grova 
träd, vanligtvis tallar, som boträd. De behöver 
träd med grova grenar som duger till, och 
håller för, deras ofta omfångsrika och tunga 
bon. Har paret väl hittat ett lämpligt träd har 
det för vana att återkomma till samma bo för 
att häcka år efter år, men det är sällan som 
ett boträd varar för evigt. Trädet kan blåsa 
omkull i en vinterstorm eller grenen som bär 
upp boet kan gå av och boet kan därför inte 
återuppbyggas. Paret är tvunget att hitta ett 
annat lämpligt träd och här kan det bli pro-
blem. Det är inte lätt att hitta ett nytt boträd 
som duger. I dagens skogsbruk avverkas den 
gamla skogen till näst intill den sista tallen av 
format. De äldre tallar som sparas är ytterst 
få. Den återstående gammelskogen utanför 
reservaten försvinner i rasande takt och än 
värre blir det av att de hänsyn som tas i många 
fall är ytterst marginella. Det finns mängder 
av exempel på detta runt om i Uppland. Jag 
har själv sett många och jag har för avsikt att 
här ta upp två färska exempel.

SEDAN 2004 HAR jag inventerat en punktrutt 
längs en skogsbilväg i Almunge socken och 
jag har under denna korta tidsperiod sett 
hur den ena efter den andra av de avverk-
ningsmogna skogspartierna försvunnit. Vissa 
naturvårdshänsyn har tagits, men de har i de 
flesta fall stannat vid att spara äldre aspar och 
yngre skog längs befintliga fuktstråk. Som 
intresserad av rovfåglar och ringmärkare av 
deras ungar har jag ofta reagerat på att så få 
äldre tallar sparas på hyggena. Visst lämnas 
det ibland fröställningar av tall, men det trista 
är att de kvarlämnade tallarna några år senare 
avverkas. Avsikten med en fröställning är att 
tallarna skall fröa av sig och därmed på sikt 
skapa ny skog. Efter några år har de gjort sitt 
i detta avseende. Eftersom de är värda en hel 
del pengar är meningen att de skall avverkas, 
men varför kan man inte lämna kvar ett antal 
tallar per hektar som ”evighetsträd” (d.v.s. de 
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får stå kvar och växa i den kommande skogen) 
och presumtiva boträd?

Tyvärr sker det bara i undantagsfall. Visst 
lämnas det en eller annan ruska till tall (som 
havsörn inte kan häcka i på många årtionden), 
men det är sällan redan lämpliga boträd står 
kvar. Det är för övrigt inte de ekonomiskt 
mest värdefulla tallarna som behöver lämnas. 
Det fiskgjusen behöver för att kunna bygga 
sitt bo är en äldre tall med bred krona och 
grova grenar som håller för ett tungt bo. Det 
behöver inte vara en rak timmertall. Det 
händer givetvis att enstaka lämpliga träd 
lämnas kvar, men det som ideligen gjort mig 
upprörd är att de ofta sparas intill skogsbil-
vägen! Här vill naturligtvis ingen rovfågel 
häcka och skulle ett par, mot förmodan, göra 
det är sannolikheten hög för misslyckade 
häckningsförsök. Tydligen är det så att den 
gamla tallen i vägkanten har sparats för att 
visa oss människor hur en sådan kan se ut, 
d.v.s. för människans skull och inte för andra 
i naturen.

IBLAND VET MAN INTE om man skall skratta 
eller gråta. På ett nyupptaget hygge längs 
min punktrutt i Almunge har några få ynka 
tallar sparats (se bild 1), men också en lite 
äldre och grövre. I denna tall finns det ett 
gammalt, mycket fint duvhöksbo (se bild 2). 
Tallen står nu helt öppet och det gamla boet 
syns vida omkring. Boet är i utmärkt skick, 
men ingen häckning av duvhök kommer att 

ske i detta bo så länge det inte är omgärdat 
av uppvuxen skog, d.v.s. inte inom kanske 50 
år. Det finns ingenting som talar för att någon 
annan rovfågelart kommer att häcka i detta 
bo dessförinnan. Man kan undra varför detta 
boträd har sparats. Är det så att kunskapen 
hos den/de som har genomfört avverkningen 
är så dålig att man tror att boet kommer att 
användas som det nu är? I så fall är det trist. 
En annan möjlighet är att det har sparats för 
att visa att hänsyn till boet har tagits, oavsett 
om man har haft kunskapen om möjlighe-
terna till häckning i boet eller ej. På sätt och 
vis hade det nästan känts bättre om även detta 
träd hade tagits ned vid avverkningen! Som 
det nu är känns det mest som ett hån mot 
naturen, men samtidigt är det givetvis ett bra 
exempel bristande hänsyn i dagens skogsbruk. 
Det rätta hade givetvis varit att ha sparat en 
rejäl dunge kring boträdet.

UNDER VÅREN 2009 uppmärksammade jag 
resultatet av en annan avverkning där markä-
garen inte har tagit några som helst natur-
vårdshänsyn. Den aktuella fastigheten (Norra 
Råda 1:12 i Söderby-Karl socken, Norrtälje 
kommun) bytte ägare i början av 2009 och 
det dröjde inte många dagar innan den gamla 
skogen var ett minne blott. På en yta av cirka 
fyra hektar har inte ett enda träd lämnats 
kvar, trots att här fanns gamla tallar lämpliga 
som framtida boträd. Även om detta givetvis 
är ett hån mot allt var naturvårdshänsyn i 

Bild 1. Endast några få ynka tallar har sparats Bild 2. Fint duvhöksbo
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skogsbruket står för, är det ändå, på ett sätt, ett 
otvetydigt besked om vad markägaren anser 
om att visa hänsyn. Inga krusiduller här inte; 
som att t.ex. spara en tall med ett rovfågelbo 
eller att lämna några få aspar.

På något sätt känner jag trots allt mer 
respekt för den som gör det som han tycker 
är rätt, d.v.s. som ägaren av Norra Råda 1:12, 
oavsett vad jag själv tycker, än för den som 
sparar några aspar, kapade torrgranar och 
några ynkliga granar i ett surdråg på en i öv-
rigt kalhuggen yta. I det senare fallet försöker 
man intala omgivningen att man har försökt 
ta hänsyn till naturen trots att man egentligen 
inte har gjort det annat än ytterst marginellt 
och på ett sådant sätt att man inte gjort några 
ekonomiska uppoffringar. Det kallas natur-
vårdshänsyn, men är egentligen ingenting 
annat än kosmetika för att kunna säga att 
man tagit hänsyn. För att riktigt visa att så 
är fallet sitter det ofta en snitsel med texten 
”Naturvård” på det kvarlämnade trädet! Detta 
kanske lurar de som inte vet vad det handlar 
om, men för oss andra är dessa s.k. hänsyn 
istället ett hån mot hur det borde vara.

Även om man, med rätta, kan anklaga 
ägaren till Norra Råda 1:12 för att inte 
ha tagit några hänsyn i samband med den 
aktuella avverkningen finns det viktigare 
frågor att ta upp i detta sammanhang. Det 
är naturligtvis illa att inga hänsyn har tagits, 
men än allvarligare är att ägaren inte straffas 
för detta då han inte har brutit några lagar. 
Det finns nämligen inga regler, bara till intet 
förpliktigande rekommendationer, som säger 
att t.ex. ett tillräckligt antal tallar och andra 
lämpliga boträd skall sparas vid en slutavverk-
ning. Detta är naturligtvis det mest oroande i 
sammanhanget och innebär att den som inte 
vill spara något ej heller behöver göra det.

ÄVEN OM DET under de allra senaste åren har 
funnits relativt stora ekonomiska medel 
avsatta för inlösen av skog är det ingenting 
som säger att det nästa år kommer att fin-
nas samma förutsättningar att köpa in de få 
skyddsvärda skogar som då finns kvar. Något 
som talar för att det kommer att bli ned-
dragningar även här är att det har framförts 

åsikter från politiker att det framöver måste 
ligga mer på den enskilde markägaren att fri-
villigt ta naturvårdshänsyn i skogsbruket. Med 
tanke på de två ovan beskrivna fallen, och hur 
det i nuläget över lag går till i skogsbruket, 
skänker detta inget hopp utan ger snarare än 
mer oro inför framtiden. När politikerna och 
skogsbrukets företrädare därtill talar om att 
vi kan utöka produktionen genom att t.ex. 
ta vara på det som lämnas kvar på hyggena 
till ”förnybar energiråvara” blir man än mer 
oroad. Bäva ni skogens invånare!

Jag har ovan nämnt bristen på kvarläm-
nade gamla träd efter skogsavverkningar. Om 
detta får fortgå kommer det att få till följd 
att framgångssagan för havsörn sannolikt 
kommer att avstanna och kanske vändas till 
det motsatta, d.v.s. till en minskning i antalet 
häckande par därför att de inte kan finna 
lämpliga boträd. Än värre är det kanske för 
fiskgjusen som behöver en gammal tall med 
bredvuxen krona för att kunna bygga sitt bo. 
Det finns redan nu ytterst få sådana i skogen. 
Eftersom fiskgjusen även har andra problem 
(brist på föda, friluftslivet, ett ökande havs-
örnbestånd m.m.) kan vi anta att även den 
kommer att minska i antal framgent. För att 
inte tala om alla andra arter som är beroende 
av gammal skog för sin överlevnad; arter som 
inte är lika lätta att följa upp som havsörn 
och fiskgjuse.

MAN TALAR OM biologiskt mångfald och na-
turvårdshänsyn. Det är mest ord och lite 
handling för att nå dit. Se bara vad som 
händer i våra skogar. Att sedan hoppas på att 
ökad hänsyn i skogsbruket skall tas på frivillig 
väg är som att hoppas på att vi frivilligt skall 
minska vårt bilåkande för att spara miljön. I 
båda fallen handlar det om fromma förhopp-
ningar som av allt att döma inte kommer att 
infrias. Det som behövs är, tyvärr, nya regler 
och förordningar som styr utvecklingen i rätt 
riktning, d.v.s. till att vi visar större hänsyn till 
den natur som vi är så beroende av.
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