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Med  certifieringen  och  ett  ökat  naturmedvetande  i  skogsbruket  har  Sala 
kommun ökat miljöhänsynen vid framför allt föryngringsavverkningar. Man 
skapar  nu  fler  högstubbar,  låter  fler  torrträd  stå  orörda,  lämnar  mer 
liggande  död  ved  samt  fler  evighets-  och  naturvärdesträd  än  innan 
certifieringen  infördes.  Även  andelen  gammal  skog  har  ökat.  Den  ökade 
biologiska  mångfalden  i  produktionsskogen  utgör  livsmiljöer  åt  många 
organismer.

Under de senaste århundradena har skogsbrukets inriktning mot hög lönsamhet 
och  tillväxt  gjort  att  produktionsskogarna  har  blivit  likformiga  och  fattiga  på 
biologisk  mångfald.  Redan  vid  tidiga  gallringar  har  lövträd  tagits  bort  för  att 
främja gran och tall  vilka har varit  mer lönsamma. Döda och döende träd har 
rensats bort i rädsla för sjukdomar och i viljan att ha en städad och välskött skog. 
Dessa faktorer påverkar allt övrigt biologiskt liv i skogen. Under 1990-talet har en 
medvetenhet  om biologiska  värden i  skogen börjat  ta  fart,  och  liksom många 
andra skogsägare har Sala kommun certifierat sin skog. I och med certifieringen 
börjar skogsbruket ta hänsyn till  naturvärden exempelvis genom att  lämna död 
ved och hänsynsträd. Förhoppningen med certifieringen är att exempelvis andelen 
död  ved  och  mängden  naturvärdesträd/evighetsträd  ska  öka  i  den  produktiva 
skogen. I certifieringens standard finns krav på att skapa högstubbar, spara träd 
med höga naturvärden och spara döda träd. 

Frågan är om skogsbruksmetoderna verkligen förändras genom denna certifiering 
och om de biologiska värdena verkligen ökar.  Jag har inventerat  kommunägda 
skogsbestånd i Sala, som avverkats före och efter att certifieringen infördes samt 
gallringar  som  gjorts  efter  certifieringen.  Det  visar  sig  att  certifieringen  har 
påverkat  skogsskötseln.  Efter  införandet  av certifieringen (år 2000) har  antalet 
skapade högstubbar ökat vid avverkningar, det lämnas fler torrträd orörda, mer 
liggande död ved lämnas samt fler naturvärdes- och evighetsträd sparas. Ökningen 
av dessa biologiskt viktiga faktorer ger livsmiljöer åt många organismer och ökar 
den  biologiska  mångfalden  i  skogen.  Ökningen  är  även  så  pass  stor  att  Sala 
kommun bidrar till att uppfylla miljömålen för död ved och arealen gammal skog. 

Det finns många sätt att arbeta med biologisk mångfald och naturvård i skog och 
skogsbruk, certifiering är ett sätt att aktivt arbeta med att höja sina miljöhänsyn 
över lagens krav. Certifiering har visat sig vara en bra metod och förhoppningsvis 
fortsätter  den  positiva  utvecklingen  inom  skogsbruket  både  med  att  fler 
skogsägare arbetar med certifiering och även att certifieringsstandarden utvecklas 
i  takt  med  ny  forskning.  En  stor  utmaning  är  att  kombinera  produktion  och 
miljöhänsyn  i  ett  modernt  skogsbruk.  Därför  är  det  viktigt  att  följa  med  i 
forskningsresultaten för att optimera naturnyttan med de lämnade miljöhänsynen.
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