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Förord 
Skogsföryngring lägger grunden för den framtida skogsproduktionen. Att åstad-
komma goda återväxter är därför viktigt i ett långsiktigt skogsbruk med målet hög 
och värdefull skogsproduktion. Som sektorsmyndighet har Skogsstyrelsen därför 
alltid prioriterat föryngringsfrågorna högt. Skogsvårdslagen ställer krav på skogs-
ägaren att utföra nödvändiga åtgärder för att få upp ny skog efter föryngringsav-
verkning. Åtgärder ska vidtas senast tredje året efter avverkning och använda 
metoder ska bedömas fungera på varje enskild avverkad lokal: ”Endast metoder 
som erfarenhetsmässigt eller genom forskningsrön och prov i praktisk skala visat 
sig ge tillfredsställande resultat inom godtagbar tid får användas vid beståndsan-
läggning.” 

Skogsstyrelsen har följt föryngringsresultaten i svensk skog sedan 1960-talet. Från 
1999 används en metod för inventering av återväxter som vi kallar Polytax 5/7, 
återväxttaxering. Genom objektiva stickprov inventeras hyggen som är 5 år gamla 
i södra Sverige och 7 år gamla i norra Sverige. Plantor, skador, m m bedöms så 
enhetligt som möjligt, något som säkerställs genom årliga kalibreringsövningar 
för de som inventerar. Utvecklingsarbete pågår även ständigt för att förtydliga 
olika inventeringsparametrar. 

Det viktigaste kriteriet vid sammanställning och analys av Polytax 5/7 är om för-
yngringsresultatet uppfyller den tolkning av skogsvårdslagens krav som Skogssty-
relsen gör. De mesta av resultatredovisningen görs därför i relation till skogs-
vårdslagens gräns för godkänd föryngring, men också andra resultat presenteras.  

Våra ambitioner är att årligen presentera föryngringsresultaten i rapportform och 
varje år fördjupa någon eller några aspekter på skogsföryngring. Skogsstyrelsens 
serie Rapporter som kan hämtas som pdf-filer på www.skogsstyrelsen.se (länk 
Äga och bruka /  Bokhandeln).  

I denna rapport följer vi upp de grova trenderna, nationellt och regionalt, när det 
gäller godkända föryngringar, använda föryngringsmetoder och markägarkatego-
rier. Vi fördjupar oss även något i naturlig föryngring både som metod men även 
som inslag av huvudplantor i planteringarna.  
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Sammanfattning 
Andelen godkänd föryngringsareal i förhållande till skogsvårdslagen i Sverige 
som helhet var 80 % för perioden 2007–2009. Värdena för plantering var 83 %, 
för naturlig föryngring 77 %, för ”ingen åtgärd” 28 % och för sådd 92 % godkänd 
areal. Andelen godkänd areal hos enskilda skogsägare (privata) var 76 % medan 
den för övriga skogsägare (staten, övriga allmänna ägare samt stats- eller privat-
ägda aktiebolag) var 84 %. 

Resultatet för naturlig föryngring har förbättrats på senare år och detta kan inte 
helt förklaras utifrån valet av skötselmetoder så långt dessa kan mätas i Polytax, 
dvs fröträdsantal, markberedning och ståndortsval. En rimlig hypotes är att det 
goda resultatet till en del förklaras av tillfälliga årsmånseffekter. Det faktum att 
även ”ingen åtgärd” visar relativt bra resultat stödjer den hypotesen.  

Naturligt föryngrade barrhuvudplantor i planteringar utgör ca 20 %. Lägger man 
till naturligt föryngrade lövhuvudplantor så utgör andelen naturligt föryngrade 
huvudplantor i planteringar ca 33 %. Lägger man sedan till att metoden naturlig 
föryngring används på över 20 % av arealen, innebär det att nästan varannan hu-
vudplanta i föryngringar som etablerades under 2000-talets första decennium är 
naturligt föryngrad.  

I norra Norrland, södra Norrland, Svealand och Götaland var andelen godkänd 
föryngringsareal för perioden 2007–2009 78, 80, 84 respektive 78 %. Om löv-
plantor inte räknas med som huvudplantor sjunker andelen godkänd areal till 72, 
74, 63, respektive 61 %, dvs. mer i söder än i norr. Utan viltskador skulle andelen 
godkänd areal vara 81, 85, 88 och 84 %. 

Andelen godkända föryngringar visar stor variation mellan olika av Skogsstyrel-
sens distrikt och regioner. Till stor del kan svaga resultat förklaras utifrån andelen 
”ingen åtgärd” som föryngringsmetod och förekomsten av viltskador.  I vissa fall 
kan även en utbredd användning av metoden naturlig föryngring till en del förkla-
ra svaga föryngringsresultat. 
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Polytax återväxttaxering 
Sedan 1999 ingår återväxttaxeringen i Skogsstyrelsens polytaxinventeringar. 
Polytax är ett samlingsnamn för flera olika inventeringar som utförs i samband 
med föryngringsavverkningen och efterföljande återväxtåtgärder. Återväxttaxe-
ringen ingår i Polytax 5/7-inventeringen, där 5/7 innebär att taxeringen i södra 
Sverige utförs 5 år efter anmälan om föryngringsavverkning lämnats in och i norra 
Sverige 7 år efter anmälan eller i tillämpliga fall efter tillståndsansökan (tillstånd 
krävdes inom svårföryngrad skog t o m 31 augusti 2010, därefter endast inom 
fjällnära skog). En skogsägare har tre år (fem år efter tillståndsansökan) på sig att 
avverka skogen efter att en anmälan lämnats in och detta innebär att de inventera-
de föryngringarna kan ha något olika ålder. I normalfallet har dock återväxtåtgär-
derna avslutats några år innan inventeringen. 

Polytax 5/7 lottas ut över hela landet och omfattar sedan år 2008 ungefär 1800 
objekt per år (fram till 2007 ca 500 objekt per år). Fram till och med 2006 gjordes 
även en förenklad Polytax 5/7 (D-polytax) med ett tätare urval av föryngringar 
och där resultaten bland annat användes av Skogsstyrelsens olika distrikt vid åter-
koppling av föryngringsresultat till skogsföretagen. På grund av flera subjektiva 
inslag används inte D-polytax längre och sedan år 2008 utförs istället Polytax 5/7 
med ett förtätat stickprov. Återväxttaxeringen har varit relativt oförändrad sedan 
1999, även om smärre modifieringar av instruktionerna har genomförts, t ex avse-
ende hur skadad en planta kan vara för att ändå räknas som huvudplanta. Som 
helhet bedöms dessa inte påverka resultaten på något påtagligt sätt. Polytax 5/7 
återväxttaxering är mer detaljerat beskriven i Bergquist m fl (2010). 

Inventeringssäsong 

Mellan 1999 och 2007 utfördes årsinventeringarna under kalenderåret, huvudsak-
ligen under fältsäsongen april-november. Från och med 2008 utförs varje årsin-
ventering mellan 1/7 och 30/6 (nästföljande år) för att undvika problemet med att 
en årsinventering bestod av data från två olika tillväxtsäsonger. Detta innebär att 
det senaste årets data består av inventeringar utförda mellan 1/7-2009 och 30/6-
2010. För att inte komplicera framställningen så skrivs detta dock som 2009 års 
inventering i text och diagram. 

Andel godkänd areal 

Resultaten från Polytax 5/7 beskriver den procentuella andelen av den föryng-
ringsavverkade arealen som i förhållande till skogsvårdslagens krav på plantantal 
per hektar, plantkvalitet och plantornas rumsliga fördelning bedöms vara ”god-
känd” eller ”ej godkänd”. I rapporttexten uttrycks det på olika sätt, t ex som ”god-
känd areal” eller ”andel godkända föryngringar”, men presenterade arealdata av-
ser alltid procentuell andel av arealen 

Godkänd föryngring utan lövhuvudplantor 

I Polytax 5/7 mäts och redovisas andelen godkända föryngringar vid bortseende 
från huvudplantor av löv. Vid införandet av den ”nya skogspolitiken” 1992-93 så 
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fanns ett önskemål från politikerna att trädslagsvariationen skulle öka i skogarna. 
Skogsstyrelsen tolkade detta som att lövträd kunde godkännas som produktions-
trädslag under vissa förutsättningar. Denna tolkning har aldrig bekräftats vare po-
litiskt eller juridiskt. Vilket innebär att det ytterst finns en osäkerhet om detta är 
rätt uttolkning av skogspolitiken. Ytterligare ett skäl till att redovisa andel god-
kända föryngringar vid bortseende från lövplantor är att detta ger en bättre jämfö-
relse av föryngringsresultatet i äldre återväxttaxeringar.  
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Resultat 

Olika föryngringsmetoder 
Andelen godkända föryngringar har sedan 2002-2004 legat nära 80 % med liten 
variation mellan åren (figur 1). Det senaste treårsmedelvärdet är 80 % och även 
om det innebär en liten ökning jämfört med föregående treårsvärde så innebär det 
ändå inte något trendbrott. För planteringarna är det senaste treårsmedelvärdet 83 
% godkänd areal. Med tanke på att plantering ofta anses vara en säker föryng-
ringsmetod kan resultatet betraktas som modest.  

Ökningen av det senaste totala treårsmedelvärdet beror nästan helt och hållet på 
att de naturliga föryngringarna har en högre godkändandel och ligger i senaste 
treårsmedelvärdet på 77 % vilket är det högsta uppmätta treårsmedelvärdet. 
”Ingen åtgärd” innebär i praktiken naturlig föryngring men utan att lämpliga åt-
gärder vidtagits för att underlätta föryngringen. Av ”ingen åtgärd” var 28 % av 
arealen godkänd. Andelen godkänd areal för sådd ligger på 92 % vilket befäster 
det goda resultat metoden visat under senare år.   

 

Figur1. Arealandelen (%) godkända föryngringar för olika föryngringsmetoder, Polytax 5/7, 3-års-
medelvärden. 

Användningen av naturlig föryngring har ändrats över tiden. Under de första åren 
på 2000-talet uppmättes nivåer runt 35 % men har sedan minskat i omfattning 
(figur 2).  Under senare år har metoden legat relativt stabilt på omkring 20-25 %. 
Sådd omfattar ännu, trots en viss expansion på senare år, endast omkring 2,5 % 
och ”ingen åtgärd” ligger ganska stabilt över tiden på ca 3 %. Resterande del, 
drygt 70 %, utgörs av plantering.   

Varje metod kan i sin tur delas upp i undervarianter. En relativt tydlig trend här är 
att skogsbruket under senaste tioårsperioden tenderar att renodla föryngringsme-
toderna. ”Plantering under fröträd/skärmträd” har minskat från 9,3 % (1999-2001) 
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till 4,1 % (2007-2009) och ”naturlig föryngring med plantering” har minskat från 
3 % till 1,8 % under samma tidsperiod.  

 
Figur 2. Andel (%) av föryngringsarealen som är föryngrad med plantering respektive naturlig för-
yngring. Polytax 5/7,  3-årsmedelvärden 1999–2009. 

Naturlig föryngring 
Det förbättrade resultatet för naturlig föryngring reser frågan om bakgrunden till 
detta. Beror det på en förbättrad skogsskötsel eller rör det sig om rena tillfällighe-
ter som t ex en eller ett par år med gott fröfall och/eller nederbördsrik vegetations-
säsong. Det faktum att ”ingen åtgärd” även har ökat andelen godkända föryng-
ringar kan ses som en indikation på att årsmånseffekter påverkat resultatet för na-
turlig föryngring. 

Skogsägarnas skötselinsatser kan delvis följas i Polytax 5/7. Arealen som inte har 
markberetts vid naturlig föryngring trots att behov bedömts föreligga har varit 
förhållandevis konstant under hela Polytax historia. Möjligen kan man ana en för-
bättring i mitten av decenniet och åter en tendens till en försämring mot slutet av 
perioden (figur 3).  
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Figur 3. Andel (%) av den naturligt föryngrade arealen som inte är markberedd trots att behov 
bedömts föreligga. Polytax5/7, 3-årsmedelvärden 1999–2009. 

Antalet fröträd/skärmträd per hektar är en annan faktor som vi kan följa i Polytax 
5/7. Under de första åren ökade andelen areal med mer än 50 fröträd per hektar 
(figur 4). Under senare år har denna andel dock gått tillbaka något. Detta är tydli-
gast i Götaland men kan även ses i andra landsdelar, t ex i norra Norrland. Tillba-
kagången i Götaland kan sannolikt till stora delar förklaras av att fröträdställning-
ar har glesats ut av stormarna Gudrun och Per. (Vi har i redovisningen valt grän-
sen 50 fröträd/skärmträd per hektar, väl medvetna om att föryngringsresultatet 
oftast blir klart bättre med ett högre antal.) 

 

Figur 4. Andel (%) av den naturligt föryngrade arealen som har mer än 50 frö- eller skärmträd per 
hektar. Polytax 5/7,  3-årsmedelvärden 1999–2009. 

Skogsägarnas har vid sitt val av ståndorter för naturlig föryngring minskat andelen 
areal med vegetationstyper som indikerar en hög bonitet t ex gräs- och örttyper. 
Perioden 1999-2001 utgjorde dessa vegetationstyper ca 30 % av arealen medan de 
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under den sista mätperioden uppgick till knappt 20 % (figur 5). Detta utgör en 
tydlig men begränsad förbättring av metodanvändningen eftersom marker med 
hög bonitet ofta är svåra att föryngra naturligt. 

  

Figur 5. Andel (%) av den naturligt föryngrade arealen som är föryngrad på marker med olika 
vegetationstyper. Polytax 5/7,  3-årsmedelvärden 1999–2009. 

Av de skötselinsatser som vi kan följa i Polytax 5/7 kan vi inte se några tydliga 
trendbrott i användningen av olika åtgärder för att förbättra förutsättningarna för 
den naturliga föryngringen, möjligen med ett begränsat undantag för val av stånd-
ort. Detta utesluter dock inte att skogsbruket förbättrat användningen av naturlig 
föryngring som föryngringsmetod. Polytax 5/7 mäter endast vissa aspekter av för-
yngringsarbetet, t ex har vi små eller inga möjligheter att mäta hur man tidsmäs-
sigt kombinerar markberedningen med fröfall. Vi har heller inte bedömt fröträ-
dens kvalitet där grövre träd nästan alltid ger mer frö eftersom det finns ett starkt 
samband mellan trädstorlek, kronstorlek och mängd frö. Det vore märkligt om 
skogsbruket minskat användningen av naturlig föryngring med ca en tredjedel de 
senaste 10 åren utan att i någon mån ha valt bort mindre lämpliga objekt.  

Naturligt föryngrade plantor i planteringar 
Det är sedan tidigare känt att även i planteringar är en stor del av de plantor som 
bygger upp det nya beståndet naturligt föryngrade (t ex  Ackzell m  fl 1994, 
Naumburg 2001). Det finns både positiva och mindre fördelaktiga sidor av detta. 
Svaga planteringar hjälps upp till en godtagbar nivå och dyra omplanteringar eller 
hjälpplanteringar kan undvikas. De naturliga plantorna ökar även i någon mån 
variationen i de framtida skogarna. På minussidan återfinns risken för att de na-
turliga plantorna har en lägre tillväxt än de planterade och kan komplicera den 
framtida skogsskötseln genom att det blir ett blandbestånd. En hög andel naturligt 
föryngrade plantor kan även vara en indikation på att de planterade plantorna inte 
får en optimal skötsel.  
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I Polytax 5/7 anges om huvudplantorna är planterade eller naturligt föryngrade. 
De första åren var andelen naturligt föryngrade barrhuvudplantor ca 25-30 % av 
huvudplantorna, men andelen har sedan dess successivt sjunkit till ca 20 % (figur 
6). Norra Sverige avviker något från detta mönster då andelen naturligt föryngrade 
barrhuvudplantor ökat på senare år.  Svealand har haft en mycket kraftig nedgång 
från ca 45 % till ca 25 % idag. I Götaland har andelen naturligt föryngrade barr-
huvudplantor i planteringarna hela tiden legat betydligt lägre än i övriga landsän-
dar. 

 
Figur 6. Andel (%) av barrhuvudplantorna i planteringar som är naturligt föryngrade. Polytax 5/7,  3-
årsmedelvärden 1999–2009. 

Gruppen övriga skogsägare (bolag, stat, mm) har en något högre andel naturligt 
föryngrade barrhuvudplantor i sina planteringar 22,6 % mot 19,5 % för privata 
ägare (under perioden 2007-2009). Om naturligt föryngrade barrhuvudplantor 
räknas bort så skulle endast 63 % av samtliga föryngringarna godkännas, jämfört 
med 80 % om de räknas med. Utan naturligt föryngrade barrhuvudplantor skulle 
för övriga skogsägare endast 59 % av föryngringsarealen vara godkänd jämfört 
med 67 % för enskilda skogsägare. 

För att bilden skall bli komplett bör man även analysera hur situationen ser ut när 
man räknar med alla självföryngrade huvudplantor, både barrhuvudplantor och 
lövhuvudplantor. Andelen lövhuvudplantor i föryngringarna har legat på ca 12 % 
sedan 1999 och lägger man ihop alla naturligt föryngrade huvudplantor (löv+barr) 
(figur 7) så blir inte nedgången så kraftfull som för naturligt föryngrade barrhu-
vudplantor. Svealand visar fortfarande en kraftig nedgång medan Norra Norrland 
som låg lägst när det gäller naturligt föryngrade barrhuvudplantor nu hamnar nära 
riksgenomsnittet.  

Om man räknar bort alla naturligt föryngrade plantor i planteringarna skulle en-
dast 52 % vara godkända enligt skogsvårdslagens krav (2007-2009). Detta är en 
förbättring sedan det första treårsmedelvärdet (1999-2001) då endast 40 % skulle 
ha varit godkända utan de naturligt föryngrade plantorna.  
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Figur 7. Andel (%) av huvudplantorna  (löv+barr) i planteringar som är naturligt föryngrade. 
Polytax5/7,  3-årsmedelvärden 1999–2009. 

Ägarkategorier 
Enskilda ägare (fysiska personer, dödsbon, bolag som ej är aktiebolag, m m) har 
mellan 1999 och 2009 haft ett i genomsnitt sämre föryngringsresultat än övriga 
ägare (staten, övriga allmänna ägare samt stats- eller privatägda aktiebolag). Un-
der den senaste 3-årsperioden, 2007–2009, är andelen godkänd areal hos enskilda 
ägare 76 % medan den för övriga ägare är 84 % (figur 8). Den svaga nedgång i det 
totala föryngringsresultatet som skett de senaste åren har brutits tack vare de för-
bättrade resultaten hos övriga ägare. 

 

Figur 8. Andel (%) godkänd areal fördelat på ägargrupper mellan 1999 och 2009. Polytax 5/7, 3-
årsmedelvärden. 
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Regionala analyser 
Polytaxresultaten redovisas även på landsdelsnivå (norra Norrland, södra Norr-
land, Svealand och Götaland), där norra Norrland motsvaras av Norrbottens och 
Västerbottens län och södra Norrland motsvaras av Jämtlands, Västernorrlands, 
Gästriklands och Dalarnas län samt Torsby Kommun i Värmlands län. Svealand 
motsvaras av Upplands, Stockholms Södermanlands, Västmanlands, Örebro och 
Värmlands län (exklusive Torsby kommun). Götaland motsvaras Västra Göta-
lands, Östergötlands, Gotlands, Kalmar, Jönköpings, Hallands, Kronobergs, 
Blekinge och Skåne län.  

Landsdelarna sammanfaller relativt väl med Skogsstyrelsens regioner där norra 
Norrland motsvaras av Region Nord, södra Norrland motsvaras av Region Mitt 
(med undantag för Torsby kommun) och Svealand motsvaras av Region Svea 
(plus Torsby kommun). Götaland delas mellan Region Väst (västra Götalands, 
Hallands och Jönköpings län) medan Region Öst motsvaras av resterande län, där 
även Gotlands län ingår från och med 2011. 

Vissa analyser har gjorts även för nivån Skogsstyrelsens distrikt. Dessa bör tolkas 
med viss försiktighet eftersom säkerheten blir lägre när man delar upp materialet 
på en så pass låg geografisk nivå. 

Norra Norrland 

Arealandelen godkända föryngringar i norra Norrland för inventeringsperioden 
2007–2009 var 78 % (figur 9). Trenden är svagt uppåtgående där enskilda mark-
ägare under de senaste åren har förbättrat sina resultat, medan övriga ägare ligger 
på en relativt stabil nivå.  

 
Figur 9. Andel (%) föryngringar som är godkänd enligt skogsvårdslagens krav i norra Norrland 
mellan 1999 och 2009. Polytax 5/7, 3-årsmedelvärden. 

Om lövplantor inte räknas med som huvudplantor sjunker andelen godkänd areal 
från 78 % till 76 %. Utan viltskador hade föryngringsresultatet varit 81 % god-
känd areal.  
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Distrikt i Skogsstyrelsens Region Nord 

Landsdelen Norra Norrland är geografiskt identisk med Skogsstyrelsens Region 
Nord. Generellt verkar resultatet vara bättre i den södra och kustnära delen av re-
gionen där Umeå och Skellefteå distrikt visar ett bra resultat (figur 10). Södra 
Norrbottens distrikt har en mycket hög andel ”ingen åtgärd” som angiven föryng-
ringsmetod 12,6 % (2007-2009) vilket till en stor del förklarar den låga andelen 
godkända föryngringar. Naturlig föryngring är betydligt vanligare i Norrbotten än 
i Västerbotten där Norra Norrbottens distrikt toppar med 60,6 % av arealen. Detta 
är sannolikt också en bidragande förklaring (tillsammans med ett kärvt klimat) till 
svagare föryngringsresultat i den norra delen av regionen. Viltskadorna är relativt 
jämnt fördelade i regionen och det är endast Östra Norrbottens distrikt som skulle 
få avsevärt bättre resultat om viltskadorna räknas bort (76 %).  

 
Figur 10. Andel (%) föryngringar som är godkänd enligt skogsvårdslagens krav i Skogsstyrelsens 
Region Nord, uppdelat på distrikten, 2007-2009,  Polytax 5/7, 3-årsmedelvärden. 

Södra Norrland 

Arealandelen godkända föryngringar i södra Norrland för inventeringsperioden 
2007–2009 var 80 % (figur 11). Trenden verkar för närvarnade vara stabil men 
skillnaden mellan enskilda och övriga skogsägare som har minskat under en 
längre tid har nu åter börjat öka. Det är osäkert om detta är en tillfällighet eller ett 
trendbrott. 
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Figur 11. Andel (%) föryngringar som är godkänd enligt skogsvårdslagens krav i Södra Norrland 
mellan 1999 och 2009. Polytax 5/7, 3-årsmedelvärden. 

Om lövplantor inte räknas med som huvudplantor sjunker andelen godkänd areal 
från 80 % till 75 %. Utan viltskador hade föryngringsresultatet varit 85 % god-
känd areal.  

Distrikt i Skogsstyrelsens Region Mitt 

Landsdelen Södra Norrland motsvarar till stor del Skogsstyrelsens Region Mitt, 
med undantag av att hela Dalarnas län räknas in i regionen samt att Torsby kom-
mun även räknas till landsdelen. Även inom Region Mitt finns det rätt stora varia-
tioner i resultat mellan distrikten. Det finns inga tydliga geografisk mönster mer 
än att två av tre distrikt i Jämtland har relativt svagt föryngringsresultat (figur 12). 
Södra Västernorrlands distrikt har en hög andel ”ingen åtgärd” (9,4 %) vilket till 
en del kan förklara den relativt låga andelen godkända föryngringar. Distrikten 
med svagast resultat, Norra och Östra Jämtland samt Södra Västernorrlands di-
strikt, är även relativt hårt prövade av viltskador. Om dessa räknas ifrån så skulle 
andelen godkänd areal vara 79 %, 78 % respektive 76 %, dvs 10-15 procentenhe-
ter högre. Övriga distrikt i regionen ökar bara sin andel godkända areal med en 
eller ett par procentenheter utan viltskador.  
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Figur 12. Andel (%) föryngringar som är godkänd enligt skogsvårdslagens krav i Skogsstyrelsens 
Region Mitt uppdelat på distrikten, 2007-2009,  Polytax 5/7, 3-årsmedelvärden. 

Svealand 

Andelen godkända föryngringar var 84 % vid inventeringen 2007-2009 (figur 13). 
Under de senaste åren har både övriga markägare men i synnerhet de enskilda 
markägarna förbättrat sina resultat. De enskilda markägarna har ökat andelen 
godkända föryngringar med 24 procentenheter under en tioårsperiod, en bety-
dande uppgång.  

 

Figur 13. Andel (%) föryngringar som är godkänd enligt skogsvårdslagens krav i Svealand mellan 
1999 och 2009. Polytax 5/7, 3-årsmedelvärden. 

Om lövplantor inte räknas med som huvudplantorna sjunker emellertid andelen 
godkänd areal från 84 % till 69 %. Utan viltskador hade föryngringsresultatet varit 
88 % godkänd areal. Svealand är den landsdel där naturlig föryngring har störst 
omfattning (36,8 %). 
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Distrikt i region Svea 

Landsdelen Svealand utom Torsby kommun och Dalarnas län motsvarar Skogs-
styrelsens Region Svea. Variationen i resultat mellan distrikten är liten och kan till 
stor del bero på slump (figur 14). Det är dock värt att notera att två av distrikten 
med de svagaste resultaten (Stockholm och Västra Värmland) också har hög andel 
”ingen åtgärd” (8,3 % och 16,5%) varvid det torde finnas stora möjligheter att 
ytterligare förbättra resultaten för dessa distrikt. Stockholms och Uppsala distrikt 
har även relativt svåra viltskador och om dessa räknas ifrån skulle andelen god-
kända föryngringar vara 84 % respektive 87 %, dvs en ökning med 7 respektive 9 
procentenheter. Övriga distrikt i regionen ökar i allmänhet bara sin andel godända 
föryngringar med ett par procentenheter utan viltskador.  

 
Figur 14. Andel (%) föryngringar som är godkänd enligt skogsvårdslagens krav i Skogsstyrelsens 
Region Svea uppdelat på distrikten, 2007-2009/,  Polytax 5/7, 3-årsmedelvärden. 

Götaland 

Andelen godkända föryngringar var 78 % och har visat en långsamt sjunkande 
trend de senaste åren, även om den sista mätningen visade en tendens till att ned-
gången har planat ut (figur 15).  Det är framför allt kategorin övriga skogsägare 
som avsevärt har försämrat sina resultat medan de enskilda skogsägarna ligger 
relativt konstant. Då enskilda skogsägare kraftigt dominerar i Götaland får för-
sämringen för övriga skogsägare litet genomslag för hela landsdelens genomsnitt. 
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Figur 15. Andel (%) föryngringar som är godkänd enligt skogsvårdslagens krav i Götaland mellan 
1999 och 2009. Polytax 5/7, 3-årsmedelvärden. 

Om lövplantor inte räknas med som huvudplantor sjunker andelen godkänd areal 
från 78 % till endast 64 %. Utan viltskadorna hade föryngringsresultatet varit 
84 % godkänd areal.  

Distrikt i Skogsstyrelsens Region Väst 

Landsdelen Götaland delas i två Skogsstyrelseregioner, Region Väst och region 
Öst. Andelen godkända föryngringar i region Väst är 84 % (figur 16). De excep-
tionellt goda resultaten för Skaraborgs och Göteborgs distrikt bör tolkas med viss 
försiktighet. Distrikten har tidigare visat goda resultat men inte på denna nivå. Det 
är framför allt Jönköpings och Hallands distrikt som ligger under regionens ge-
nomsnitt. Orsaken till detta kan förmodligen till en del förklaras av att dessa di-
strikt drabbades hårt av stormarna Gudrun och Per och att många skogsägare inte 
orkat fullfölja föryngringsåtgärderna i normal omfattning på de föryngringar som 
tagits upp strax innan Gudrun. Notera att det är först i 2010/11 års inventering 
som stormhyggena kommer att återväxttaxeras.  

Fyrbodals och Jönköpings distrikt har den högsta andelen ”ingen åtgärd” med 
13,3 % och 9,5 %. I fallet Jönköping stödjer detta tidigare tendenser att distrikt 
med relativt låg andel godkända föryngringar har en hög andel ”ingen åtgärd”. 
Fyrbodal avviker från detta mönster då distriktet kombinerar både en hög andel 
”ingen åtgärd” med en relativt hög andel godkända föryngringar. Det finns ingen 
enkel förklaring till detta, möjligen kan distriktets västliga läge (med hög neder-
börd) vara fördelaktigt för att få ett ymnigt naturligt plantuppslag. Sjuhärads di-
strikt har relativt svåra viltskador och om dessa räknas ifrån så skulle hela 97 % 
av föryngringarna vara godkända. Skarborgs distrikt har den högsta andelen god-
kända föryngringar av alla distrikt. En egen föryngringsuppföljning av distriktet 
visar även den på hög andel godkänd om än dock något lägre än 100 % (Stuiver 
2010). Bidragande till det goda resultatet kan vara att Skaraborgs distrikt har låg 
andel viltskadade huvudplantor, endast 2,1 % mot 6,1 % för regionen som helhet.
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Figur 17. Andel (%) föryngringar som är godkänd enligt skogsvårdslagens krav i Skogsstyrelsens 
Region Väst  uppdelat på distrikten, 2007-2009,  Polytax 5/7, 3-årsmedelvärden. 

Distrikt i Skogsstyrelsens Region Öst 

Skogsstyrelsens Region Öst utgör resten av landsdelen Götaland minus Gotland 
som fram t o m 31 december 2010 hör till länsstyrelsen i Gotlands län. Från den 1 
januari 2011 kommer Gotland dock att ingå i Region Öst som ett eget distrikt. 
Gotland har dock återväxttaxerats enligt Polytax 5/7 och därför redovisas även 
dessa värden. Det är framförallt Kronobergs och Kalmar distrikt som ligger be-
tydligt under regionens genomsnitt (figur 17). När det gäller Kronobergs distrikt 
så kan detta förklaras utifrån Gudrun, särskilt som Kronoberg tidigare har visat 
goda återväxtresultat. Kronoberg är också det distrikt i landet som plågas hårdast 
av viltskador där 80 % av föryngringarna skulle varit godkända om det inte varit 
för viltskadorna (jämfört med nuvarande 64 %). Även detta kan ses som en indi-
rekt Gudrun-effekt eftersom viltpopulationerna har ökat i stormområdet.  

Det relativt svaga resultatet i Kalmar distrikt kan endast delvis förklaras utifrån 
påfrestningar efter Gudrun, eftersom det endast är i de västra delarna som bety-
dande arealer stormskadades. Inom Region Öst är det endast Skåne distrikt som 
har betydande areal ”ingen åtgärd” (9,1 %), trots detta ligger distriktet nära regi-
onmedelvärdet. Med en minskad areal ”ingen åtgärd” skulle distrikt Skåne för-
modligen ha bland regionens bästa föryngringsresultat. Distrikt Skåne har den 
lägsta andelen godkända föryngringar om lövplantor räknas bort (40 %). Detta 
kan sannolikt till stor del förklaras med att Skåne är det distrikt där aktivt löv-
skogsbruk har störst omfattning. Man bör därför vara försiktig med att bedöma 
kvaliteten i föryngringsarbetet utifrån andelen godkända föryngringar utan löv-
plantor. Distrikt Kronoberg har även en låg andel godkända föryngringar om löv-
plantor räknas bort (43 %). Men detta antas mest bero på tidiga Gudrun-effekter.  
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Figur 18. Andel (%) föryngringar som är godkänd enligt skogsvårdslagens krav i Region Öst  upp-
delat på distrikten, 2007-2009,  Polytax 5/7, 3-årsmedelvärden. 
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Analys och diskussion av resultaten 
Vid ett ytligt betraktande av andelen godkända föryngringar över tiden så förefal-
ler det som om föryngringsarbetet präglas av stor stabilitet. Andelen godkända 
föryngringar ligger nära 80 % år efter år. Skrapar man på ytan så framkommer det 
ändå att det finns underliggande trender och utveckling över tiden samt regionala 
och lokala särdrag. Stabiliteten verkar till en del vara skenbar och beror förmodli-
gen på effekten av att olika trender tar ut varandra.   

Varannan planta naturligt föryngrad 

En intressant trend är minskningen av föryngringsmetoden naturlig föryngring 
som har gått ner från mer än tredjedel av arealen till drygt 20 %. Samtidigt utgör 
de naturligt föryngrade huvudplantorna i planteringarna en tredjedel om man räk-
nar med både barrplantor och lövplantor. Sammantaget innebär detta att nästan 50 
% av träden i den framtida skog som etablerades under 2000-talets första decen-
nium kommer från naturligt föryngrade plantor. I de första polytaxmätningarna 
för ca 10 år sedan var motsvarande siffra över 70 %. Om det är bra eller dåligt 
med stor andel naturlig föryngrade plantor beror till stor del på vilket perspektiv 
man företräder. Skogsproduktionen blir naturligtvis lägre än vad den kunde ha 
blivit med större andel planterade och i de flesta fall genetiskt förädlade plantor, 
samtidigt som en större andel naturligt föryngrade plantor säkrar en viss variation 
av trädslag och genetik. 

Minskande skillnad mellan markägarkategorier  

Traditionellt så anses privata markägare som genomsnitt ha sämre resultat än öv-
riga markägare (skogsbolag, stat, m m). Denna skillnad har även konstaterats i 
polytaxmätningarna men under senare år har skillnaden minskat och denna trend 
tycks vara starkare ju längre söderut man kommer. I Götaland finns inte längre 
någon skillnad alls. Dataunderlaget ger inte någon ledning till varför det förhåller 
sig så. Många privata skogsägare lejer numera ofta bort sitt föryngringsarbete till 
skogsföretag eller privata entreprenörer. Det är dock oklart i vilken grad detta för-
klarar den minskande skillnaden. 

Förbättrade resultat i Svealand 

Svealand är den landsdel som låg klart sämst i början av polytaxmätningarna för 
ca 10 år sedan. Sedan dess har landsdelen successivt och kontinuerligt förbättrat 
sina resultat och är idag faktiskt den landsdel som ligger bäst till med 84 % god-
känd föryngringsareal. Utvecklingen är jämnt spridd över hela landsdelen i den 
meningen att det inte finns några distrikt med riktigt svagt föryngringsresultat 
(under 70 %). När det gäller andelen naturligt föryngrade huvudplantor så ligger 
Svealand fortfarande på en hög nivå med trenden har varit kraftigt nedåt under de 
senaste 10 åren.  

Polytax 5/7 ger begränsad information om orsaksbakgrunden till den stora förbätt-
ringen i Svealand. Interjuver med några personer inom skogssektorn och Skogs-
styrelsen i regionen ger delvis olika svar.  
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Raymond Wide (Skogsstyrelsen) trycker på att återväxtarbetet har varit prioriterat 
på Skogsstyrelsen och att lagverktyget har använts aktivt. Han tror även att den 
minskade rådjursstammen har varit betydelsefull. Detta stöds delvis av polytax-
data genom att andelen föryngringar som underkänns på grund av viltskador har 
minskat från 16 % (1999-2001) till 4 % (2007-2009).  

Åke Grankvist (Bergvik Skog) anser att ett ökat ansvartagande från virkesköparna 
mot de enskilda skogsägarna kan ha påverkar resultatet positivt. Han pekar även 
på att frukterna av särskilda satsningar, t ex på markberedning och ökad planter-
ing, kan ha bidragit. Åke framför också att det kan finnas tillfälliga effekter som 
förbättrat resultatet i naturliga föryngringar på grund av positiv årsmån. Det är en 
slutsats som delvis stöds av polytaxmaterialet för senare år.  

Dan Glöde (Mellanskog) vill också lyfta fram ökningen av plantering som en 
faktor. Han tror även att ökad produktion av gröna planer runt sekelskiftet kan ha 
haft en positiv effekt, samt att de virkesköpande organisationerna har tagit ett 
större ansvar för de enskilda markägarna.  

Summa summarum så finns det förmodligen inga enkla förklaringar till ett för-
bättrat föryngringsresultat i Svealand utan det kanske snarare är en följd av flera 
kombinerade åtgärder och faktorer. Samtliga intervjuade aktörer anser sig har 
gjort betydande insatser inom de verksamheter som rör skogsföryngring och att de 
förbättrade resultaten i Svealand kan bero på att många aktörer dragit åt samma 
håll samtidigt. Flera av åtgärderna och effekterna tycks vara av engångskaraktär, 
varför föryngringsresultatet kan förväntas falla något kommande år.  

Distriktsresultat 

Skogsstyrelsens distrikt visar stora olikheter i resultat och det gäller påfallande 
ofta även näraliggande distrikt. Det kan naturligtvis finnas många skäl till denna 
variation. Av de faktorer vi kan studera i Polytax så kan man framhålla att det 
verkar finnas en tendens till att distrikt med hög andel ”ingen åtgärd” tenderar att 
ha en lägre andel godkända föryngringar, särskilt jämfört med övriga distrikt inom 
regionen. Det är även påfallande ofta att distrikt med relativt svaga föryngringsre-
sultat även har mer viltskador. Detta handlar sannolikt främst om skador av rådjur 
i regionerna Svea, Väst och Öst och om skador av älg i regionerna Mitt och Nord. 
Hög andel naturlig föryngring kan även, särskilt i norra delen av landet, förklara 
hög andel svaga föryngringar.  

En åtgärd som sannolikt skulle ge en ökad andel godkända föryngringar är akti-
vare lagtillsyn riktad mot skogsägare som tillämpar ”ingen åtgärd” eller som till-
lämpat denna ”metod” de senaste åren. Den förbättrade produktionseffekten skulle 
bli hög på sådana arealer. Tidiga åtgärdskontroller och vid behov lagråd skulle 
ganska snabbt ge effekt på andelen godkända föryngringar.  

Det skulle antagligen vara ett misstag att endast tillämpa ett förbättrat lagarbete på 
de distrikt som uppvisar svaga resultat vid den senaste återväxttaxeringen. Dessa 
resultat är alltid delvis historiska och problemet kan sedan dess ha flyttat till något 
annat distrikt (se till exempel problematiken inom stormområdet). Det är mer en 
fråga om en generell inställning till och ett kontinuerligt utnyttjande av ett påver-
kansinstrument. Detta gäller även rådgivning som tenderar att komma i omgångar 
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eller i särskilda kampanjer. Det krävs kontinuitet med informationen eller att den 
upprepas med vissa tidsintervall eftersom kunskap tenderar att falla i glömska och 
nya skogsägare hela tiden strömmar till.  

En minskning av viltskadorna skulle innebära fler godkända föryngringar och 
dessutom skulle friheten att välja trädslag öka. Denna fråga hör dock till de mest 
svårlösta, segdragna och kroniska skogsskadeproblemen och är inte något som 
distrikten enkelt råder över. Det borde ändå vara en självklarhet att en hög skade-
nivå inom ett distrikt är en datakälla som kommuniceras till olika aktörer inom 
den lokala och regionala viltförvaltningen, vid sidan om andra datakällor som t ex 
resultat från Äbin (älgbetesinventeringen).   
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Bilagor 

Bilaga 1. Tabeller med treårsmedelvärden 2007–2009 
Tabell 1a. Föryngringsmetod, som andel av avverkad areal (%).  
    Plantering Naturlig 

föryngring 
Sådd Ingen 

åtgärd 

Norra Norrland 52,4 33,9 4,7 9,0 
Södra Norrland 65,3 28,8 1,3 4,6 
Svealand 55,7 37,5 - 6,9 

Enskilda 

Götaland 85,1 11,5 0,1 3,2 

Enskilda Totalt 68,1 25,3 0,1 3,2 

Norra Norrland 75,4 20,1 4,1 0,5 
Södra Norrland 81,7 14,5 3,6 0,2 
Svealand 58,9 36,1 3,6 1,4 

Övriga 

Götaland 79,0 18,2 0,4 2,4 

Övriga Totalt 76,6 19,3 3,5 0,6 

Norra Norrland 66,1 25,6 4,3 3,9 
Södra Norrland 74,5 20,7 2,6 2,1 
Svealand 57,3 36,8 1,8 4,1 

Samtliga 

Götaland 83,9 12,9 0,2 3,1 

Samtliga Totalt 72,2 22,4 2,4 3,0 

 

Tabell 1b. Föryngringsmetod, som andel av avverkad areal (%). 

  
  

Norra 
Norrland 

Södra 
Norrland 

Svealand Götaland Totalt 

11 - Naturligt föryngrat med fröträd 28,7 21,3 18,6 2,7 16,4 
12 - Naturligt föryngrat 2,0 3,0 11,4 2,3 3,7 
13 - Naturligt föryngrat utan fröträd 2,4 1,9 2,1 3,3 2,5 
14 - Ingen åtgärd 9,0 4,6 6,9 3,2 5,2 
15 - Naturlig föryngring med plantering 0,7 2,6 5,4 3,2 2,8 
20 - PI utan skärm 51,1 62,7 48,1 78,6 63,8 

22 - PI med skärm 1,2 2,6 7,5 6,5 4,3 
30 - Sådd utan frö-/skärmträd 4,7 1,3 - - 1,3 

Enskilda 

31 - Sådd med frö-/skärmträd - - - 0,1 0,0 

11 - Naturligt föryngrat med fröträd 18,5 11,6 31,1 10,5 16,1 
12 - Naturligt föryngrat 1,0 1,7 1,3 0,5 1,4 
13 - Naturligt föryngrat utan fröträd 0,5 1,1 0,2 4,1 1,1 
14 - Ingen åtgärd 0,5 0,2 1,4 2,4 0,6 
15 - Naturlig föryngring med plantering - 0,2 3,5 3,1 0,8 
20 - PI utan skärm 75,2 77,2 51,7 71,3 72,6 

22 - PI med skärm 0,2 4,4 7,3 7,7 3,9 
30 - Sådd utan frö-/skärmträd 4,1 3,6 0,8 - 3,1 

Övriga 

31 - Sådd med frö-/skärmträd - - 2,8 0,4 0,4 
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11 - Naturligt föryngrat med fröträd 22,6 15,8 25,0 4,3 16,2 

12 - Naturligt föryngrat 1,4 2,2 6,2 1,9 2,5 
13 - Naturligt föryngrat utan fröträd 1,3 1,5 1,1 3,5 1,8 
14 - Ingen åtgärd 3,9 2,1 4,1 3,1 3,0 
15 - Naturlig föryngring med plantering 0,3 1,2 4,4 3,2 1,8 
20 - PI utan skärm 65,5 70,9 49,9 77,1 68,1 
22 - PI med skärm 0,6 3,6 7,4 6,8 4,1 

Samtliga 

30 - Sådd utan frö-/skärmträd 4,3 2,6 0,4 - 2,2 
 31 - Sådd med frö-/skärmträd - - 1,4 0,2 0,2 

 

Tabell 2a. Antal huvudplantor per hektar (st./ha) fördelade på trädslag. 
    Tall Gran Löv Totalt 

Norra Norrland 1461 450 122 2033 
Södra Norrland 1004 851 187 2043 
Svealand 617 1242 501 2360 

Enskilda 

Götaland 373 1661 498 2533 

Enskilda Totalt 835 1088 315 2237 

Norra Norrland 1636 354 68 2058 

Södra Norrland 1327 706 110 2143 

Svealand 989 1194 240 2423 

Övriga 

Götaland 691 1488 425 2604 

Övriga Totalt 1312 742 142 2197 

Norra Norrland 1565 392 90 2048 

Södra Norrland 1186 770 143 2099 

Svealand 807 1217 368 2392 

Samtliga 

Götaland 437 1627 483 2547 

Samtliga Totalt 1069 918 230 2217 

     

Tabell 2b. Antal huvudplantor per hektar (st./ha) fördelade på bonitetsklasser.  
    Bon klass 1      

  - 3,1m3sk/ha, år 
Bon klass 2  
3,2 - 5,2 
m3sk/ha, år 

Bon klass 3  
5,3 - 
m3sk/ha, år 

Totalt 

Norra 
Norrland 

1810 2147 1711 2033 

Södra 
Norrland 

1894 2012 2113 2043 

Svealand 2579 2451 2345 2360 

Enskilda 

Götaland 1739 2241 2554 2533 

Enskilda Totalt 1833 2085 2394 2237 

Norra 
Norrland 

2288 1986 - 2058 

Södra 
Norrland 

2335 2116 2136 2143 

Svealand - 2380 2438 2423 

Övriga 

Götaland 1271 2216 2686 2604 

Övriga Totalt 2306 2089 2363 2197 
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Norra 
Norrland 

2073 2046 1711 2048 

Södra 
Norrland 

2211 2073 2124 2099 

Svealand 2579 2403 2389 2392 

Samtliga 

Götaland 1668 2231 2578 2547 

Samtliga Totalt 2119 2087 2383 2217 
 

Tabell 2c. Antal huvudplantor per hektar (st./ha) fördelade på föryngringsmetod. 

    Plantering Naturlig 
föryngring 

Sådd Ingen 
åtgärd 

Totalt 

Norra Norrland 2013 2303 2361 966 2033 

Södra Norrland 2017 2238 2185 1143 2043 
Svealand 2367 2392 - 2126 2360 

Enskilda 

Götaland 2583 2416 3015 1611 2533 

Enskilda Totalt 2278 2308 2316 1346 2237 

Norra Norrland 2004 2179 2558 1197 2058 

Södra Norrland 2082 2440 2411 834 2143 
Svealand 2376 2484 3328 530 2423 

Övriga 

Götaland 2605 2828 2754 880 2604 

Övriga Totalt 2137 2408 2591 827 2197 

Norra Norrland 2007 2245 2471 983 2048 

Södra Norrland 2057 2317 2361 1125 2099 

Svealand 2372 2438 3328 1841 2392 

Samtliga 

Götaland 2587 2532 2906 1495 2547 

Samtliga Totalt 2205 2350 2511 1291 2217 
 

Tabell 2d. Antal huvudplantor per hektar (st./ha) fördelade på Godkänd respektive Underkänd. 

    Godkänd Underkänd Totalt 

Norra Norrland 2301 1318 2033 

Södra Norrland 2321 1289 2043 

Svealand 2564 1405 2360 

Enskilda 

Götaland 2824 1492 2533 

Enskilda Totalt 2516 1364 2237 

Norra Norrland 2228 1332 2058 

Södra Norrland 2300 1150 2143 

Svealand 2584 1416 2423 

Övriga 

Götaland 2907 1500 2604 

Övriga Totalt 2368 1282 2197 

Norra Norrland 2256 1325 2048 

Södra Norrland 2309 1234 2099 

Svealand 2575 1410 2392 

Samtliga 

Götaland 2841 1493 2547 

Samtliga Totalt 2440 1332 2217 
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Tabell 3a. Andel godkänd respektive underkänd areal av avverkad areal (%). 

    Godkänd Underkänd 

Norra Norrland 73 27 
Södra Norrland 73 27 
Svealand 82 18 

Enskilda 

Götaland 78 22 

Enskilda Total 76 24 

Norra Norrland 81 19 
Södra Norrland 86 14 
Svealand 86 14 

Övriga 

Götaland 78 22 

Övriga Total 84 16 

Norra Norrland 78 22 
Södra Norrland 80 20 
Svealand 84 16 

Samtliga 

Götaland 78 22 

Samtliga Totalt 80 20 

 

Tabell 3b. Andel godkänd respektive underkänd areal (%) uppdelat på föryngringsmetoder. 
    Norra 

Norrland 
Södra 
Norrland 

Svealand Götaland Totalt 

Plantering 85 81 86 81 83 
Naturlig föryngring 66 81 85 72 77 
Sådd 92 90 100 82 92 

Godkänd 

Ingen åtgärd 15 30 44 32 28 

Godkänd Totalt 78 80 84 78 80 

Plantering 15 19 14 19 17 

Naturlig föryngring 34 19 15 28 23 

Sådd 8 10 - 18 8 

Underkänd 

Ingen åtgärd 85 70 56 68 72 

Underkänd Totalt 22 20 16 22 20 

 

Tabell 3c. Andel godkänd areal (%) uppdelat på föryngringsmetoder och ägarkategori.  

  Planterat Naturlig 
föryngring 

Sådd Ingen 
åtgärd 

Privat 80,0 74,0 80,0 31,0 

Övrig 85,0 81,0 96,0 8,0 

Totalt 83,0 77,0 92,0 28,0 
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Tabell 4. Andel täta föryngringar (1,5 ggr lagnivå för plantantal, 0,66 ggr lagnivå för 
luckighet fördelat på föryngringsmetod. 

    Plantering Naturlig 
föryngring 

Sådd Ingen 
åtgärd 

Totalt 

Norra Norrland 44 46 72 1 42 
Södra Norrland 38 36 45 15 36 
Svealand 31 24 - 35 29 

Enskilda 

Götaland 46 41 100 15 44 

Enskilda Totalt 41 37 63 14 39 

Norra Norrland 35 39 46 - 36 
Södra Norrland 42 36 65 - 42 
Svealand 26 25 24 - 25 

Övriga 

Götaland 47 51 57 13 47 

Övriga Totalt 39 36 53 4 38 

Norra Norrland 38 43 58 1 39 

Södra Norrland 40 36 61 14 39 

Svealand 28 25 24 29 27 

Samtliga 

Götaland 46 44 82 14 45 

Samtliga Totalt 40 36 56 13 39 

 

Tabell 5. Andel godkänd respektive underkänd areal av avverkad 
areal (%) vid bortseende från huvudplantor av löv. 

    Godkänd Underkänd 

Norra Norrland 68 32 

Södra Norrland 67 33 

Svealand 58 42 

Enskilda 

Götaland 63 37 

Enskilda Totalt   64 36 

Norra Norrland 81 19 

Södra Norrland 82 18 

Svealand 80 20 

Övriga 

Götaland 69 31 

Övriga Totalt   80 20 

Norra Norrland 76 24 

Södra Norrland 75 25 

Svealand 69 31 

Samtliga 

Götaland 64 36 

Samtliga Totalt   72 28 
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Tabell 6. Nollyteprocent (%) fördelade på föryngringsmetod. 
    Planterat Naturlig 

föryngring 
Sådd Ingen 

åtgärd 
Totalt 

Norra Norrland 5,0 9,3 2,6 29,0 8,5 
Södra Norrland 4,0 4,0 6,4 18,2 4,7 

Svealand 3,6 3,7  12,6 4,2 

Enskilda 

Götaland 3,3 6,3 4,2 21,1 4,2 

Enskilda Totalt 3,8 5,5 4,0 21,1 5,1 

Norra Norrland 3,0 10,5 3,6 24,6 4,6 
Södra Norrland 2,6 2,3 2,6 40,4 2,6 

Svealand 2,9 2,6 5,9 43,4 3,5 

Övriga 

Götaland 3,3 7,9 5,7 47,2 5,2 

Övriga Totalt 2,8 5,1 3,4 40,3 3,5 

Norra Norrland 3,6 9,9 3,1 28,7 6,2 

Södra Norrland 3,1 3,3 3,4 19,5 3,5 

Svealand 3,2 3,2 5,9 18,1 3,8 

Samtliga 

Götaland 3,3 6,8 4,9 25,2 4,4 

Samtliga Totalt 3,3 5,4 3,6 23,1 4,3 
 

Tabell 7.  Andel av areal (%) som är naturligt föryngrad med tall, uppdelat på antal 
fröträd, för föryngringsmetoden lämplig och ej lämplig mark samt markberedning. 

    <75 fröträd/ha >=75 fröträd/ha Summa 

Marberedd el. ej behov 56 17 73 Lämplig mark 
Ej markberedd 9 1 10 

Marberedd el. ej behov 12 3 15 Ej lämplig mark 
Ej markberedd 2 1 2 

Summa 79 21 100 
 

Tabell 13b. Naturlig föryngring av tall, klassindelat efter antalet frö/skärmträd 
per hektar, som andel (%) av den totala arealen naturlig föryngring av tall. 

    0-25 26-50 51-100 101-150 151- 

Norra Norrland 4 79 18 0 - 
Södra Norrland 8 52 39 0 - 
Svealand 5 35 55 5 - 

Enskilda 

Götaland 14 49 32 5 - 

Enskilda Totalt 7 57 35 1 - 

Norra Norrland 3 62 35 - - 
Södra Norrland 8 29 62 - - 
Svealand 11 48 40 1 - 

Övriga 

Götaland 15 53 32 - - 

Övriga Totalt 8 46 46 0 - 

Norra Norrland 3 70 26 0 - 
Södra Norrland 8 43 49 0 - 
Svealand 9 43 46 2 - 

Samtliga 

Götaland 14 50 32 3 - 

Samtliga Totalt 7 52 40 1 - 
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Tabell 14a. Andel (%) av föryngringsavverkad areal som är markbered  fördelad på föryngringsmetod.  

  Marberett Ej markberett, men behov Ej markberett, ej behov 

    Planterat Naturlig 
föryngring 

Tot. Planterat Naturlig 
föryngring 

Tot. Planterat Naturlig 
föryngring 

Tot. 

Norra 
Norrland 

99 70 88 1 17 7 - 13 5 

Södra 
Norrland 

98 68 89 1 17 6 1 15 5 

Svealand 73 61 68 12 20 15 15 20 17 

Enskilda 

Götaland 73 43 70 8 22 10 18 35 20 
Enskilda Totalt 86 64 80 5 18 9 9 18 12 

Norra 
Norrland 

100 71 94 0 14 3 0 15 3 

Södra 
Norrland 

99 94 98 - - - 1 6 2 

Svealand 92 84 89 0 0 0 8 16 11 

Övriga 

Götaland 89 65 85 3 2 2 8 32 13 
Övriga Totalt 98 82 95 0 4 1 2 13 4 

Norra 
Norrland 

100 70 91 0 16 5 0 14 4 

Södra 
Norrland 

99 78 94 0 10 3 1 12 3 

Svealand 83 72 79 6 10 7 11 18 14 

Samtliga 

Götaland 76 49 73 7 17 8 17 34 19 
Samtliga Totalt 92 72 87 3 12 5 6 16 8 

 
Tabell 15.  Andel (%) av huvudplantorna som är toppskadade fördelat på trädslag. 

    Tall Gran Löv Totalt 

Norra Norrland 4,7 1,1 * 4,5 
Södra Norrland 7,1 0,7 * 4,2 
Svealand 7,7 1,2 * 3,7 

Enskilda 

Götaland 17,1 5,7 * 8,3 

Enskilda Totalt 7,8 3,2 * 5,7  

Norra Norrland 5,3 0,1 * 4,3 
Södra Norrland 8,3 0,6 * 5,5 
Svealand 11,2 0,8 * 5,4 

Övriga 

Götaland 13,9 3,8 * 7,2 

Övriga Totalt 7,9 1,1 * 5,4  

Norra Norrland 5,0 0,5 * 4,4 
Södra Norrland 7,9 0,6 * 4,9 
Svealand 9,9 1,0 * 4,6 

Samtliga 

Götaland 16,1 5,4 * 8,1 

Samtliga Totalt 7,8 2,4 * 5,5 

*Inget värde kan ges eftersom löv numera delas upp på björk, ädellöv 
och övrigt löv men beräkningsrutinerna är inte anpassade ännu för att 
redovisa dessa värden. Totalvärdet för varje rad är dock korrekt beräknad. 
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Tabell 16. Andel godkänd respektive underkänd areal av 
avverkad areal (%) vid bortseende från viltskador. 

    Godkänd Underkänd 

Norra Norrland 81 19 
Södra Norrland 80 20 
Svealand 86 14 

Enskilda 

Götaland 84 16 

Enskilda Totalt 82 18 

Norra Norrland 82 18 
Södra Norrland 90 10 
Svealand 90 10 

Övriga 

Götaland 81 19 

Övriga Totalt 87 13 

Norra Norrland 81 19 
Södra Norrland 85 15 
Svealand 88 12 

Samtliga 

Götaland 84 16 

Samtliga Totalt 85 15 

 
Tabell 17a. Antal huvudplantor vid bortseende från skada (st./ha) uppdelat på barr och löv. 

    Barr Löv Totalt 

Norra Norrland 1924 179 2103 
Södra Norrland 1879 212 2090 
Svealand 1903 583 2486 

Enskilda 

Götaland 2054 528 2582 

Enskild Totalt 1946 354 2300 

Norra Norrland 2006 95 2101 
Södra Norrland 2061 132 2193 
Svealand 2245 316 2562 

Övriga 

Götaland 2211 454 2665 

Övriga Totalt 2084 174 2258 

Norra Norrland 1973 129 2102 
Södra Norrland 1982 167 2148 
Svealand 2077 447 2525 

Samtliga 

Götaland 2086 513 2599 

Samtliga Totalt 2013 266 2279 

 



RAPPORT NR 1/2011 
 

31 

 

Tabell 17b. Nollyteprocent vid bortseende av skada. 
    Totalt 

Norra Norrland 4,9 
Södra Norrland 3,1 

Svealand 3,3 

Enskilda 

Götaland 2,7 

Enskilda Totalt 3,3 

Norra Norrland 3,7 

Södra Norrland 1,8 

Svealand 2,2 

Övriga 

Götaland 4,3 

Övriga Totalt 2,6 

Norra Norrland 4,2 

Södra Norrland 2,4 
Svealand 2,7 

Samtliga 

Götaland 3,0 

Samtliga Totalt 3,0 

 















Skogsstyrelsen har i återväxttaxeringar följt föryng-
ringsresultaten i svensk skog sedan 1960-talet och
från 1999 används en metod som vi kallar Polytax
5/7. I södra Sverige inventeras hyggen som är 5 år
gamla och i norra Sverige 7 år gamla hyggen. Det
viktigaste kriteriet vid analys av Polytax 5/7 är om
föryngringsresultatet uppfyller den tolkning av
skogsvårdslagens krav som Skogsstyrelsen gör. De
mesta av resultatredovisningen är därför gjord i rela-
tion till skogsvårdslagens gräns för godkänd föryng-
ring, men också andra resultat presenteras. Våra
ambitioner är att årligen presentera föryngringsre-
sultaten i Skogsstyrelsens rapportserie och varje år
fördjupa någon eller några aspekter på skogsföryng-
ring. I denna rapport fördjupar vi oss i naturlig för-
yngring, både som metod men även som inslag i
planteringar.




