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Förord 
Skogsstyrelsen driver sedan 2005 projektet ”Kontinuitetsskogar och hyggesfritt 
skogsbruk”. Projektet startade 2005 som ett treårigt regeringsuppdrag. 

Denna rapport behandlar identifiering av kontinuitetsskog. I samband med detta 
diskuteras definitioner. Uppdraget omfattade även en nationell och regional skatt-
ning av arealen kontinuitetsskog i Sverige. 

Lars Björk vid Skogsstyrelsen är författare till rapporten. Lars Björk har biståtts 
av Anders Dahlberg vid Artdatabanken, SLU samt Tove Thomasson och Örjan 
Kardell vid Skogsstyrelsen. Rapporten ingår i Skogsstyrelsens rapportserie där 
författarna står för innehållet. Detta innebär att rapporten inte nödvändigtvis be-
skriver Skogsstyrelsens syn. Skogsstyrelsens slutsatser och ställningstaganden 
finns i det Skogsstyrelsemeddelande som publicerades vid projektets slut i febru-
ari 2008. 

Jönköping, februari, 2009 

 

Johan Wester  Jonas Cedergren 

Projektägare   Projektledare 2005-2008 

Skogsstyrelsen  Skogsstyrelsen 



 

Sammanfattning 
Uppdraget för identifieringsprojektet, kan sammanfattas med:  

Rutiner utvecklade för att identifiera kontinuitetsskogar i fält, samt metoder 
utvecklade för att med rimlig säkerhet urskilja objekt som kan vara kontinui-
tetsskogar vid t.ex. hyggesanmälan till Skogsvårdsstyrelsen 

Detta föranledde följande huvudaktiviteter: 

Sammanställningar av areal baserade på tillgängliga data. 

Metoder att utesluta ett område som kontinuitetsskog har utvecklats och testats, 
liksom metoder att identifiera sannolika kontinuitetsskogar. Hjälpmedel för identi-
fieringsarbetet har löpande identifierats och utvärderats. Exempel på hjälpmedel 
som använts är bland annat gamla beståndsdata, signalarter gamla flygbilder och 
andra fjärranalysverktyg. Försök att använda tidsserier och/eller skillnadsbilder 
har gjorts. En artlista med signalarter för kontinuitet har upprättats. Typbestånd 
har skapats för att tjäna som stöd i arbetet.  

Identifieringsmetoderna har anpassats till läge i landet. Delprojektet har arbetat 
med tre zoner Norrland, Bergslagen och södra Sverige.  

En studie med fokus på restaureringshuggningarnas konsekvenser med ett skogs-
historiskt angreppssätt utfördes. En studie av användbarheten av historiska kartor i 
identifiering av kontinuitetsskog har gjorts i södra Sverige. 

Som metodutveckling på satellitbildsanalysen gjordes ytterligare en förändrings-
studie som gick ut på att testa automatiserade bildanalysmetoder där gamla orto-
foton jämfördes med nya satellitdata. 

En utredning om hur kontinuitet och kontinuitetsskog kan definieras har gjorts i 
samarbete med naturvärdesprojektet.  

Nedan följer kortfattade svar på frågorna/uppgifterna. Därefter diskuteras defini-
tionsfrågor och fortsatt arbete. 

Identifikation av kontinuitetsskog i fält 

Enbart fältdata räcker egentligen endast när träden faktiskt är i 300 årsåldern. Det 
är med rimliga insatser ofta omöjligt att säkerställa om ett bestånd varit kontinu-
erlig trädbevuxet sedan 1700-talet eller ej. 

Kan man identifiera sannolika kontinuitetsskogar på rummet 

Historiska data kan ge en indikation om huruvida det går att klassa ett område 
som kontinuitetsskog. Dokumentation om landskapets brukande förbättrar tolk-
ningar. 
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Det har visat sig svårt att med rimlig säkerhet identifiera bestånd som kontinui-
tetsskog enligt Skogsstyrelsens definition. 

Definition och terminologi 

Skogsstyrelsens definition har varit utgångspunkten för detta projekt. Den var 
tänkt att identifiera potentiellt värdefulla områden med hjälp av lokal skogshisto-
ria snarare än artinventeringar. 

Det faktum att det visat sig svårt att identifiera bestånd som uppfyller definitio-
nen, och att kontinuitet uppfattas på ett annat mer konceptuellt sätt bland ekologer 
gör att definitionen behöver modifieras kanske som nedan: 

”En kontinuitetsskog är en skog som hyser arter vars förekomst förklaras av att 
det under lång tid funnits lämpliga skogsmiljöer och substrat i just denna skog 
eller i dess närhet.” 

Två konsekvenser för identifieringsarbetet är ganska uppenbara med ett mer kon-
ceptuellt synsätt: 

1. Identifieringsarbetet blir lättare 

2. Resultatet blir mer komplicerat att tolka 

En stor del av den skog som inte tidigare kalavverkats i norra Sverige kan betrak-
tas som kontinuitetsskogar om man har ett mer konceptuellt betraktelsesätt. För 
förekomsten av naturvärden är det heller inte avgörande om lägsta antalet träd 
under de senaste 300 åren varit 30, 50 eller 150 träd per hektar.  

Detta mer konceptuella sätt att se på kontinuitetskog gör att arealen kontinuitets-
skog ökar från totalt 1,5 miljoner hektar möjlig kontinuitetsskog (Lundström, 
2008) till 6 – 7 miljoner hektar tidigare ej kalvverkad skogsmark med möjliga 
kontinuitetsvärden. Hur detta skall hanteras är förstås en politisk fråga. 
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Introduktion 
Denna Skogsstyrelserapport är en slutredogörelse för det delprojekt inom Skogs-
styrelseprojektet ”Kontinuitetsskog och hyggesfritt skogsbruk” som arbetat med 
identifiering av kontinuitetsskog, det så kallade identifieringsprojektet. 

Nedan ges en bakgrund till projektet följt av en uppdragsbeskrivning för delpro-
jektet. Därefter följer en redogörelse för de aktiviteter som gjorts samt de vikti-
gaste resultaten. 

Delprojektet har letts av Lars Björk vid Skogsstyrelsen. Ett antal särskilt sakkun-
niga personer har dessutom engagerats för speciella uppgifter, se bilaga 1 för 
namn. 

För information om hela projektet se Cedergren (2008).  

4 



 

Bakgrund till projektet 
Ett av målen för den skogspolitik som antogs 1993 var en större variation i bruk-
nings- och skötselformer. Detta skulle nås genom bl.a. avregleringar. Detta är en 
förändring mot den betoning av produktionsfrågor som tidigare rått. I den skogs-
politiska utvärderingen SUS 2001 (Thuresson, 2002) konstaterades dock att an-
vändningen av andra skogsbrukssätt än trakthyggesbruk inte ökat nämnvärt i 
Sverige. 

Slutavverkning i trakthyggesbruk är den åtgärd som mer än alla andra påverkar 
biologisk mångfald i skogen. Efter mer än 50 års trakthyggesbruk har vissa svår-
spridda arter som är beroende av lång skoglig kontinuitet missgynnats och blivit 
hotade i dagens skogslandskap. Allteftersom arealen skog som tidigare inte slut-
avverkats, så kallad kontinuitetsskog, minskar i omfattning, så minskar arealen 
skog med naturvärden beroende av lång kontinuitet. Detta kan ha medfört en tri-
vialisering av de svenska skogsekosystemen. 

Mot denna bakgrund initierades Skogsstyrelseprojektet, ”Kontinuitetsskogar och 
hyggesfritt skogsbruk”. Projektet var ett regeringsuppdrag som löpte på tre år med 
en total budget på femton miljoner kronor. Övergripande mål för projektet har 
varit att bygga upp kompetens och kunskap inom de områden namnet antyder. 
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Vad är kontinuitetsskog 
Kontinuitetsskog definierades av Skogsstyrelsen (2004) som ”… områden som 
varit kontinuerligt trädbevuxna utan väsentliga trädslagsbyten sedan år 1700”.  

Med ”områden” avses trädbevuxen produktiv skogsmark > 0,25 hektar. Med 
”kontinuerligt trädbevuxna” avses skogsmark där virkesförrådet kontinuerligt 
legat över den nivå som motsvarar gränsen för föryngringsplikt enligt 5 § i skogs-
vårdslagen (≈ 0,25–0,30 i massaslutenhet), dock lägst 30 m3sk/ha. Några väsentli-
ga trädslagsbyten som medfört skifte av skogsekosystem under tidsperioden ska ej 
ha skett. I blandskogsbestånd innebär det att åtminstone ett trädslag funnits konti-
nuerligt med som lägst volymen 10 m3sk/ha. Se Bilaga 2 för nivåkurvan för § 5 i 
SVL. 

Undantag från ovanstående krav på lägsta volym kan göras för vissa lövskogsbe-
stånd präglade av betes- och skottskogsbruk där området periodvis haft låga vir-
kesvolymer men kontinuerligt varit bevuxet med lind, alm, andra ädellövträd samt 
hassel och klibbal. Hit kan även räknas bestånd av asp som utgör mycket gamla 
kloner, vilka naturligt föryngrats efter brand samt strandskogar där hela ekosys-
temet långsamt förflyttats som en sammanhållen enhet till följd av landhöjning 
eller sjösänkning. 
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Identifieringsprojektet 
Projektet som helhet har arbetat med såväl frågor som rör kontinuitetsskogar som 
hyggesfritt skogsbruk. Frågeställningarna kan alltså sammanfattas som följer: 

• Vilka naturvärden finns i kontinuitetsskogar? Hur mycket kontinuitets-
skog finns det i Sverige, var finns den och hur ska vi hitta den? Detta 
kan kallas kontinuitetsskogsfrågan. 

• Hur ska kontinuitetsskog skötas? Vilka konsekvenser har hyggesfritt 
skogsbruk för det enskilda beståndet respektive regionen? Detta kan 
kallas skötselfrågan. 

Uppdraget för identifieringsprojektet, som det specificerats i projektplanen, kan 
sammanfattas som följer:  

Rutiner utvecklade för att identifiera kontinuitetsskogar i fält, samt metoder 
utvecklade för att med rimlig säkerhet urskilja objekt som kan vara kontinui-
tetsskogar vid t.ex. hyggesanmälan till Skogsvårdsstyrelsen 

Metoder som utvecklas kommer att behöva testas och illustreras i fält genom 
t.ex. demonstrationsytor som förslagsvis etableras i samarbete med naturvär-
des- och kanske skötselprojekten.. 

Identifieringsprojektet har ar betat med delar av kontinuitetsskogsfrågan. Defini-
tionsfrågor och terminologi har under arbetets gång också visat sig viktiga. 

Denna rapport behandlar framförallt identifieringstekniska frågor och arealskatt-
ningar. Nationell och regional förekomst av kontinuitetsskog med positionsangi-
velse rapporteras separat. Demonstrationsytorna presenteras i slutrapporten för 
skötselprojektet. 
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Huvudaktiviteter 
Sammanställningar har gjorts av arealen kontinuitetsskog. Sammanställningarna 
har byggt på tolkningar av tillgängliga data. 

Identifikation av kontinuitetsskog har testats i fält och på rummet. Användbarhe-
ten av olika metoder att utesluta ett område som kontinuitetsskog har utvecklats 
och testats, liksom metoder att identifiera sannolika kontinuitetsskogar. 

Hjälpmedel för identifieringsarbetet har löpande identifierats och utvärderats. Ex-
empel på hjälpmedel som använts är gamla beståndsdata (till exempel från ÖSI), 
signalarter, andra indikatorer som särskilt stora myrstackar, tjäderspelsplatser 
gamla flygbilder och andra fjärranalysverktyg. Försök att använda tidsserier1 
och/eller skillnadsbilder har gjorts. 

En artlista med signalarter för kontinuitet har upprättats. Typbestånd har skapats 
för att tjäna som stöd i arbetet.  

För att underlätta arbetet har identifieringsmetoderna anpassats till läge i landet. 
Delprojektet har arbetat med tre zoner. Zonerna är Norrland, Bergslagen och 
södra Sverige.  

En studie med fokus på restaureringshuggningarnas konsekvenser med ett skogs-
historiskt angreppssätt utfördes. Med hjälp av analys av Landsatscener, tagna 
1973–2004, identifierades potentiella kontinuitetsskogar. 

En studie av användbarheten av historiska kartor i identifiering av kontinuitets-
skog har gjorts i södra Sverige. Arbetet gjordes inom ramen för det delprojekt som 
arbetade med ädellövskogar. 

Som metodutveckling på satellitbildsanalysen gjordes ytterligare en förändrings-
studie som gick ut på att testa automatiserade bildanalysmetoder där gamla orto-
foton jämfördes med nya satellitdata. 

Tillsammans med Metria har en regional kartläggning av äldre skogs fördelning 
över skogstyper gjorts. Denna studie redovisas i en separat projektrapport. 

En utredning om hur kontinuitet och kontinuitetsskog kan definieras har gjorts i 
samarbete med naturvärdesprojektet. I detta sammanhang analyserades även 
funktionaliteten i Skogsstyrelsens ursprungliga definition. Detta arbete redovisas i 
naturvärdesprojektets slutrapport (Dahlberg och Cedergren, manus). 

Delprojektet medverkat till att etablera demonstrationslokaler. Delprojektet har 
deltagit i två större seminarier där hyggesfritt skogsbruk varit huvudämne. 

                                                 
1 Bilder tagna över samma område från flera olika år .  

8 



 

Arealskattningar 
Hur mycket kontinuitetsskog finns det då i Sverige? Det finns inget entydigt svar 
på denna fråga. Det är fråga om skattningar. Skattningarna beror på vilka data 
som använts och på hur kontinuitetsskog definierats. 

Förstudiens skattning 
Förstudien (Nitare, J och Ringagård, J, 2004) till detta projekt innehåller en skatt-
ning av arealen kontinuitetsskog baserad på då tillgängliga uppgifter. Författarna 
betonar att det är fråga om preliminära och osäkra skattningar. Enligt förstudien 
finns det i Sverige 1,6 miljoner hektar möjlig kontinuitetsskog. Mellan 200 000 
och 400 000 hektar bedöms ligga utanför såväl befintligt som planerat arealskydd. 

De data man använde i förstudien var insamlade 1996 till 2002 av. Riksskogstaxe-
ringen. Riksskogstaxeringen har sammanställt data för denna period i form av 
provytedata på skogsmark där formellt skyddade områden och impediment är 
borträknade. Med de urvalskriterier som beskrivs nedan gjordes en uppskattning 
om kontinuitetsskogarnas omfattning. Det finns inga variabler som direkt beskri-
ver kontinuitetskog i detta material men en kombination av beståndsålder, ålders-
spridning och slutenhet ligger till grund för beräkningen. Provytor på produktiv 
skogsmark antas vara kontinuitetsskog om de uppfyllde föjande kriterier: 

• Beståndsåldern är över 120 år. 

• Åldersskillnaden mellan det äldsta trädet och den grundytevägda medelål-
dern är minst 15 år då granandelen understiger 50 procent av grundytan 
och minst 25 år vid högre granandel. 

• Slutenheten är minst 0,3. 

• Impediment i form av trädbevuxen myr, berg och fjällbarrskog har i urva-
let från Riksskogstaxeringen tagits med då träden har en medelhöjd av 
minst 5 m och grundytan är minst 5 m2. 
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Tabell 1, Riksskogstaxeringens uppgifter 1996-2002 

Skogsvårdsstyrelse-
region  
 Bruttoareal K-skog 

Skog 70 år1och äldre  
Exkl. bruttoareal K-skog 

 Areal, ha  Arealandel, % Areal, ha Arealandel, % 
Norrbotten 427 000 26,4 1 002 000  15,0 
Västerbotten 340 000  21,1 938 000  14,0 
Mellannorrland 530 000  32,7  1 354 000 20,2 
Dalarna-Gävleborg  192 000  11,9 1 147 000  17,1 
Värmland-Örebro 44 000 2,7 498 000  7,4 
Mälardalen  24 000  1,5 398 000 6,0 
Västra Götaland  15 000 0,9 351 000 5,2 
Jönköping-Kronoberg  10 000 0,6 390 000  5,8 
Östra Götaland  18 000 1,1 351 000 5,2 
Södra Götaland  8 000 0,5  204 000  3,0 
Gotland  9 000  0,5  55 000 0,8 
Totalt 1 618 000 100,0  6 689 000  100,0 
1 Slutenhet >= 0,2 och medelhöjd >= 5 m 
Bruttoareal kontinuitetsskog utom formellt skyddade områdenfördelad på Skogsvårdsstyrelse 
regioner. Källa: Riksskogstaxeringen. 

Riksskogstaxeringens uppgifter 2004-2005 
Riksskogstaxeringen har från och med 2004 gjort en bedömning av om beståndet 
som provytan ligger i har kvaliteter som uppfyller kraven för kontinuitetsskog 
som de specificeras i förstudien till detta projekt. Man skattar om beståndet har en 
möjlig eller en trolig kontinuitet, där kontinuitetsskog är mark som varit kontinu-
erligt trädbevuxen utan väsentliga trädslagsbyten sedan år 1700. 

Utöver detta gäller att följande villkor skall vara uppfyllda: 

• Ägoslaget är produktiv skogsmark. 

• Provytan berörs av kontinuitetsskogen. 

• Kontinuitetsskogen har en areal av minst 0,25 ha. 

• Medelåldern på ytan överstiger 100 år. 

• Massaslutenheten är minst 0,3. 

Spår av brott i trädkontinuiteten förekommer inte på ytan, dvs. genom avverkning, 
naturpåverkan eller kulturpåverkan får medelåldern inte uppenbart ha underskridit 
70 år eller slutenheten inte uppenbart ha underskridit 0,3. Med kulturpåverkan 
avses spår av åkerbruk eller annan verksamhet där trädkontinuiteten brutits efter 
år 1700. 

Spår av trädslagsbyten som medfört skifte av skogsekosystem förekommer inte på 
ytan. Det innebär att åtminstone ett trädslag har haft trädslagskontinuitet. Med 
detta menas att trädslagets volym inte underskridit 10 m3sk/ha. 
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Denna definition som Riksskogstaxeringen använt sig av skiljer sig från Skogssty-
relsens när det gäller ålderskrav. 

Resultaten från Riksskogstaxeringen åren 2004-2005 (Tabell 2) visar att det fram-
förallt är i norra delen av landet man kan hitta kontinuitetsskogar, 90 % av den 
areal som bedömts som ”trolig” kontinuitetsskog finns i Norrland. Av den areal 
som bedömts som ”möjlig” kontinuitetsskog sjunker andelen i Norrland till 69 %. 

Tabell 2, Möjlig respektive trolig areal kontinuitetsskog enligt riksskogstaxeringens bedöm-
ning åren 2004 och 2005 fördelat på landsdelar.  

 

  

Område 
Möjlig areal 
1000 ha  % 

Trolig areal 
1000 ha % 

Norra Norrland 473 6,9 229 3,4 
Södra Norrland 549 9,0 117 1,9 
Svealand 309 5,7 33 0,6 
Götaland 158 3,2 8 0,2 
Hela Landet 1 489 6,4 386 1,7 

Källa: Lundström (2008) 

Riksskogstaxeringen gjort en bedömning att det är gran som är dominerande träd-
slag på drygt 40% av arealen kontinuitetsskog sett över hela landet. I södra norr-
land är gran dominerande på mer än 60 % av arealen. Hur arealen fördelas på 
olika dominerande trädslag per landsdel framgår av följande diagram. 
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Figur 1. Riksskogstaxeringens bedömning av areell fördeling av  trädslag i kontinuitetsskogar. Källa: 
Lundström (2008) 
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Metrias skattning av arealen skog som ej tidigare kalavverkats 
Med hjälp av en kombination av automatiserade förändringsanalyser av satellit-
bilder och fjärranalytisk naturtypskartering (enligt tidigare framtagen metod) har 
man kunnat identifiera ”mogen2” (i betydelsen ej längre synbart tillväxande på 
satellitbild) skog av nio olika naturtyper (Anon, 2004). Det har också varit möjligt 
att urskilja hur stor andel av denna ”mogna” skog som finns inom respektive utan-
för skyddade områden.  

Utsökning av äldre skogar och sammanställning av skogstypernas fördelning 
inom dessa är baserat på förändringsanalys av satellitbilder mellan ca 1990 och 
2000 samt Kontinuerlig Naturtypskartering av Skyddade områden (KNAS) inom 
skyddade områden (Anon, 2004). Metria har exakta data på den skyddade arealen. 
Uppgifter utöver detta är tolkningar. 

Om man bortser från den grova arealuppskattningen i satellitbildsanalysen kan 
man möjligen använda det till att identifiera var stora arealer gammal skog av en 
viss skogstyp finns och bedöma var och för vilken skogstyp skyddsbehoven är 
som störst. Detta går dock inte att utläsa ur Riksskogstaxeringens material då det 
bara är stickprovsdata som översätts till länsvisa arealfördelningar. 

Om begreppet kontinuitetsskogar anses betyda tidigare ej kalavverkade områden, 
så förändras följaktligen även arealen som bedöms vara kontinuitetsskog. I Norr-
land finns då i storleksordningen 5-6 miljoner hektar skog äldre än 70 år, inklusi-
ve formellt skyddade områden. Även om nyttjandet av markerna varit intensivt 
kan en relativt stor del av denna skogsmark ha kontinuitetsvärden ur en vidare 
ekologisk synvinkel. I övriga landet, med längre trakthyggeshistoria och mer in-
tensivt markutnyttjande, är läget mer komplicerat. Arealen skog med kontinuitets-
värden är dock med säkerhet lägre än i norra delen av landet.  

Med stöd av fjärranalys har äldre skog identifierats, lokaliserats och grovt avgrän-
sats uppdelat på olika skogstyper. Hur stor del av den äldre skogen som har konti-
nuitetsvärden i den vidare bemärkelsen är dock svårbedömt varför ingen sådan 
uppgift redovisas. 

Skattning av arealen gammal skog 
Den definition av gammal skog som använts har varit skog äldre än 120 år i södra 
Sverige och 140år i norra Sverige (Norrlandslänen, Dalarnas-, Värmlands- och 
Örebro län). Skattningen har tidigare använts i arbetet med miljömålet Levande 
skogar (Anon 2007), och grundar sig på data från Riksskogstaxeringen. 

 

 

 

                                                 
2 Enligt Metrias bedöming motsvarar detta en ålder på ca 70 år. 
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Tabell 3 Sammanställning av arealskattningar 

                                   Möjlig areal  
Metod                  1000 ha Urvals kriterium Metod 

Förstudie RIS 1 600 
Skog >120år med  
åldersspridning  

RIS provytor  
1996-2002 

RIS 2004 - 2005 1 500 
Skog >100år, Slutenhet >0,3 ,  
trädkontinuitet.. 

RIS mätning  
2004-2005 

Metria  8 000 Ej kalavverkad skog > 70år Fjärranalys 

RIS Gammalskog 1 237 
241 

Skogar >140år i Norr,  
Skog >120år i Söder 

RIS data 

Källor: Riksskogstaxeringen och Dahlberg (manus) 
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Var har vi potentiella kontinuitetsskogar 
 

 
 
Bild 1, Areal andel gammalskog, sammanställningen är baserat på riksskogstaxeringsdata  
Riksskogstaxeringen  IDW   r=12,5 km. 2001-2005. 
Andel av totala skogsmarksarealen exklusive skogsmark inom reservat. 
Skog >140 år i Norrland, Dalarna, Värmland och Örebro län. 
Skog >120 år i Götaland och Svealand exkl. Dalarna, Värmland och Örebro län. 

Källa: Riksskogstaxeringens sammanställning av gammal skog 
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Riksskogstaxeringen IDW  
r=12,5 km    Andel totalarealen  

Bild 2, Två skattningar av potentiella områden med kontinuitetsskogar av tall. Satellitbildsanalys 
utförd av Metria (Dahlberg, manus) till vänster och till höger en sammanställning baserat på riks-
skogstaxeringsdata 

 exkl. reservat 2000-2002 

 

  
Riksskogstaxeringen IDW  
r=12,5 km    Andel totalarealen  
exkl. reservat 2000-2002 

Bild 3, Två skattningar av potentiella områden med kontinuitetsskogar av Gran. Satellitbildsanalys 
utförd av Metria till vänster (Dahlberg, manus) och till höger en sammanställning baserat på riks-
skogstaxeringsdata 
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Identifiering av kontinuitetsskogsbestånd 

Allmänt 
Förstudiens definition på kontinuitetsskog kräver att man gör en bedömning om 
det är troligt att det har varit en skoglig kontinuitet och att virkesförrådet inte varit 
under 30m3 på den platsen under minst 300 år bakåt i tiden. För att vara helt säker 
på detta krävs att träden på platsen faktiskt är 300 år gamla. Identifieringsarbetet 
blir därför ett detektivarbete där många olika indikatorer vägs samman så att man 
kan göra en tillfredställande bedömning. Nedan följer några frågor man bör ställa 
i fält: 

• Befinner jag mig på historisk sett gammal skogsmark eller annat ägoslag? 

• Fanns det äldre skog här kring år 1900? Om ja; är denna självföryngrad el-
ler hur har föryngring skett? 

• Hur gammalt är det äldsta trädet i beståndet? Hur många träd i den ålders-
klassen finns? 

• Är det troligt att trakthyggesbruk inte skett i området under 1900-talet? 

• Finns några positiva indikatorer som antyder att skogsekosystemet är gam-
malt på platsen? (Hitta signalarter knutna till kontinuitet, hitta gamla träd 
och deras position i landskapet) 

• Finns några negativa indikatorer som vittnar om kontinuitetsbrott/ 
trädslagsbyte? Finns det några områden i beståndet med pionjärarter eller 
andra trädslag än det dominerande 

Identifieringsarbetet startas med fördel på rummet. Fördelen med att börja med en 
genomgång av materialet på rummet är att det ger en bättre förståelse för det man 
ser i fält och på detta sätt så stärker det slutresultatet. Det finns inget material som 
kan ge ett entydigt svar om ett visst område kan klassas som kontinuitetsskog men 
man får väga in information från olika källor och göra en kvalificerad bedömning. 
Viktigt material för att göra detta kan vara historiskt kartmaterial, satellitbilds-
tolkning, gamla flygbilder med mera och därefter gör man ett fältbesök.  

Regionala skillnader 
Sverige är ett långsträckt land och man kan inte använda samma metoder och för-
utsättningar i hela landet. I ett försök att generalisera identifieringen av kontinui-
tetsskogar och underlätta arbetet identifiering har Sverige delats in i tre zoner. 
Zonerna är Södra Sverige, Bergslagen och norra Sverige.  

Södra 

För södra Sverige finns ett omfattande grundmaterial med historiska kartor och 
gamla flygbilder. Dessa kan naturligtvis inte med säkerhet peka ut kontinuitets-
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skog, bara indikera intressanta objekt. Med hjälp av detta så kan man med rimlig 
säkerhet få fram vilka objekt som kan vara kring 200 år gamla. Ett särfall här är 
Skåne där det redan finns framtaget ett gediget flygbildsmaterial från 40-talet och 
ett förslag på en metod för att använda historiska kartor.   

Bergslagen 

I Bergslagen kan man med hjälp av historiska kartor och andra data få fram indi-
kationer om var kring bruken man bedrivit mer omfattande trakthyggesbruk. Detta 
kan användas som ett uteslutningsverktyg. Detta kan användas för att identifiera 
områden med trädåldrar över 150 år. 

Norra 

I stora delar av Norrland dröjde det till 1940 – 50 talet innan trakthyggesbruket 
blev mer omfattande. I dessa delar kan man i princip inte utesluta att skogar äldre 
än 70 – 80 år är kontinuitetsskogar i så måtto att de varit trädbärande i 300 år. Det 
måste dock förtydligas att man inte kan sätta likhetstecken mellan skogar äldre än 
70 år och kontinuitetsskog. 

Verktyg i identifieringsarbetet 

Fjärranalys 

Projektet har använt fjärranalys med två syften. Det ena är att utesluta objekt som 
inte är kontinuitetsskog, och det andra att peka på områden som har större sanno-
likhet att vara kontinuitetsskogar än andra områden.  

För att utesluta objekt så måste man vara helt säker på att det faller utanför defini-
tionen av kontinuitetsskog. Det mest självklara fallet är skog som är kalavverkad. 
Här är fjärranalys en bra hjälp för att kunna avgränsa dessa områden. Kalavverk-
ningar är en relativt sett en senkommen företeelse. Där kan man använda satellit- 
eller flygbilder för att avgränsa avverkade områden. Vidare kan tidsserier eller 
skillnadsbilder baserade på satellitbilder ge information om förändringar i enskil-
da skogsbestånd såväl som på landskapsnivå. Med hjälp av tidsserier kan man 
rekonstruera, kvantifiera och datera förändringarna avseende skogsmark som har 
avverkats med trakthyggesbruk för tidseriens period. En annan källa är ”utförd 
avverkning”, ( fd. faktisktavverkat), om uppdateras över hela Sverige årligen, vär-
det av dessa data är dock begränsat eftersom det endast finns relativt nya avverk-
ningar registrerade.  

Gamla georefererade flygbilder i digital form är av mycket stort värde för att ute-
sluta områden. Tyvärr så finns dessa bara över ett begränsat område i södra Sveri-
ge. När det gäller att utesluta områden som inte faller inom kontinuitetsskogsbe-
greppet kan fjärranalys sägas fungera bra. 

När det gäller identifikation av möjlig kontinuitetsskog kan man inte med fjärr-
analys med samma säkerhet säga att ett objekt verkligen är kontinuitetsskog. För 
att säkerställa bedömningen måste objektet fältbesökas. Det som fjärranalys kan 
tillföra i detta fall är att ge ett underlag där områden med större sannolikhet för att 

17 



 

vara kontinuitetsskog är markerade. Material som används är bland annat ÖSI-
data, gamla flygbilder och satellitdata från olika tidpunkter.  

Skattningar som bygger på data från riksskogstaxeringen och kNN (Nilsson et al., 
2005) ger inte nog hög precision för välja ut tänkbara bestånd men kan användas 
för att beräkna hur många hektar som kan tänkas vara kontinuitetsskog i en kom-
mun eller landskap. 

Befintliga beståndsdata 

Databasen från Översiktliga SkogsInventeringen (ÖSI) (Anon, 1983) är till stor 
hjälp på den privatägda marken för att kunna identifiera potentiella områden som 
har förutsättning att uppfylla de skogliga kraven för kontinuitetsskog. Jämförelser 
mellan ÖSI-data och satellitbilder ger en indikation på tänkbara objekt. Det vari-
abler som kan komma till stor nytta är till exempel trädålder andra intressanta 
uppgifter kan vara om en gallringsmogen skog som beskrivs som olikåldrig detta 
kan tyda på att beståndet är skiktat. När ÖSI inventeringen utfördes karterades 
tras- och restskogar som ”5:3 skog”. Dessa skogar var ett arv från dimensions-
huggningarna och de få kvarvarande bestånden har stor potential att bli klassade 
som kontinuitetsskogar. Tyvärr så är inte ÖSI-data heltäckande utan finns bara på 
privatägd skogsmark och tillgången varierar över landet. I vissa områden finns 
bestånden digitaliserade men till största delen enbart som ett punktskikt med till-
hörande rasterbild av ÖSI-kartan. 

Arter som signalerar kontinuitet 

I jakten på kontinuitetsskogsindikatorer har en signalartslista tagits fram med arter 
som gynnas av en lång trädkontinuitet. Listan bygger på ett urval av signalarter 
för barrskog som kan utnyttjas i kontinuitetsskogsinventeringen. Den har även 
utökats med arter och element av speciellt intresse för kontinuitetsskog. Den ska 
användas i fält vid bedömningar av möjliga naturvärden. Listan är ej fullständig 
och behöver revideras med hjälp av resultatet från delprojekt A och genom prak-
tiskt arbete.  

Under arbetet har det framkommit att det finns många olika uppfattningar om 
vilka arter som kan användas som indikatorer. Det en expert anser vara en mycket 
bra indikator förkastar en annan totalt. Det går därför inte att tillfredställa allas 
uppfattning om vilka indikatorer som skall användas men detta är den lista vi kan 
prestera just nu. (Se bilaga 1) 

Andra kriterier 

Strukturer som kan tyda på kontinuitet har identifierats, t.ex. skiktning, bark-
struktur och gamla träd (> 140 år). Indirekta indikatorer som jättemyrstackar och 
kraftigt mossbevuxna stenar kan vara till hjälp vid bedömningen. Förna/humus 
skiktet tjocklek ger en fingervisning om kontinuitet. 

Fältinventering 

I fält måste bestånds- och åldersstrukturer dokumenteras. Indikatorer på lång kon-
tinuitet och kontinuitetsberoende arter skall vidare inventeras. En fältrutin bör 
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anpassas till Nyckelbiotopinventeringen (Larsson, 2005). Man skall alltså till ex-
empel kunna komma fram till att ett objekt ej är en skog med kontinuitetsvärden, 
men ändå en nyckelbiotop, och tvärtom. Självklart kan ett område också vara både 
kontinuitetsskog och nyckelbiotop, eller ingetdera. 

Identifieringsarbetet är ett detektivarbete där t.ex. inventeringsdata, lokalkänne-
dom och biologiska indikatorer vägs in. Gamla kartor och flygfoton är till stor 
hjälp.  

Mycket av arbetet med fältinventering har gått ut på att identifiera kontinuitets-
skogsindikatorer och ta fram ”typfall” för kalibrering av fältpersonal, se nästa av-
snitt. 

Typbestånd 
Exempel på typfall som är kontinuitetsskog är naturliga tallbrännor med mycket 
gamla tallar samt refugial granskog på våta och fuktiga marker med trädlågakon-
tinuitet. Exempel på typfall som inte är kontinuitetsskog är objekt med främmande 
trädslag, nyetablerade granskogar och yngre bestånd som anlagts efter slutavverk-
ning. Listan på typfall kan göras lång och arbetet är ej avslutat i och med detta 
projekt. Typfall är värdefulla som utbildnings- och kalibreringsobjekt. 

Brandspår kan betyda bruten kontinuitet. Granskog med tall- och lövträdstubbar 
tyder på att skogarna har ”granifierats” ganska nyligen, därmed faller den utanför 
Skogsstyrelsens definition även om de kan ha varit trädbärande i 300 år. 

Försök har gjorts att sammanställa det ovan nämnda i ett fältprotokoll, d.v.s. en 
fältblankett med stöd. I ett skarpt läge måste hela inventerings systemet integreras 
i Skogsstyrelsens handläggarsystem, Navet, så att man kan utnyttja mobilt data-
stöd för fältinventeringen.   

Naturlig tallbränna (Kontinuitetsskog) 

Tallskogar med 300-åriga tallar. I regel flerskiktade. I idealfallet finns både grova 
torrträd och grova lågor och/eller dimensionsavverkade tallstubbar som härstam-
ma från tiden före timmersvansens införande (i regel 40-50 cm höga). Skogstypen 
är främst frisk lingonristyp eller torrare. Kan ibland också vara torr ekbräken-ris-
typ eller sällsynt torr örtristyp. 

Refugial granskog (Kontinuitetsskog) 

Granskogar på våta och fuktiga skogstyper med trädlågakontinuitet och ålder över 
70 år. (Kan uppträda även på friska marker, särskilt av blåbärstyp, ekbräken-ris-
typ, örtristyp eller örttyp?) 

Främmande trädslag (Ej Kontinuitetsskog)  

Alla contortaskogar samt alla övriga barrskogar med annat trädslag än gran eller 
tall. Även lövskogar med främmande trädslag, inklusive hybridasp. 
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Onaturliga granskogar. (Ej Kontinuitetsskog) 

Alla granskogar på torr eller svag (lingon eller sämre) frisk mark, där man på 
goda grunder kan anta att tall var dominerande trädslag för 300 år sedan. Ibland 
finns gott om dimensionsavverkade tallstubbar från tiden före timmersvansens 
införande (i regel 40-50 cm höga), vilket bekräftar trädslagsbytet. 

Skogar präglade av minst en föryngringsavverkning. (Ej Kontinuitetsskog) 

Detta typfall gäller endast norr om Bergslagen. Välskötta enskiktade bestånd 
yngre än ca 70 år. I många fall kan man inhämta uppgifter från skogsägaren (åt-
minstone för större skogsägare) om föryngringsmetod och föryngringstidpunkt, 
vilket då bekräftar att det ej är Kontinuitetsskog. (Jag har kollat detta med en DC 
på SCA. Enligt honom finns dessa uppgifter för stora delar av SCA:s innehav. 
Undantag kan t.ex. vara f.d. privatskiften som man bytt sig till och där inga sådan 
uppgifter funnits. Enligt samme DC är uppgifterna datalagda och kan snabbt sökas 
fram för aktuellt bestånd. Samma förhållanden torde med stor sannolikhet gälla 
även andra stora markägare som t.ex. Holmen, Bergvik, Sveaskog m. fl.) 

Lövbrännor (Ej Kontinuitetsskog) 

Detta typfall gäller troligen endast norr om Bergslagen. En lövbränna är ett 
skogsbestånd som utvecklats naturligt efter skogsbrand och där de tidigaste faser-
na präglas av relativt hög lövinblandning. Ibland är dessa tidiga faser helt domine-
rade av lövträd. Det är inte helt ovanligt med ett visst inslag av tall, både i form av 
enstaka gamla överståndare, men även i viss mån av tallindivider som uppkommit 
under den tidigaste fasen efter branden. Lövbrännor förekommer i huvudsak på 
frisk mark. Gran kommer in efterhand och kommer så småningom att dominera 
beståndsbilden alltmera. Efter 150-200 år, utan ny brand, har granen i regel ”tagit 
över” nästan helt och hållet, endast här och var finner man någon enstaka sälg 
eller någon åldrande björk eller asp. I det norrländska skogslandskapet uppträdde 
skogselden normalt så frekvent under 1700- och 1800-talen att större delen av all 
frisk blåbärsrismark knappast torde ha varit kontinuerligt beväxt med samma träd-
slag från år 1700 och fram till i dag. 

Landhöjningsskogar (Kontinuitetsskog) 

Landhöjningsskogar är den första skogen som etablerar sig på mark som p.g.a. 
landhöjningen stigit ur havet. Längs med havsstranden växer en bård av gråal men 
bara 10-20m in i skogen tar granen över allt mer. Landhöjningsskogar är ofta bör-
diga tack vare gråalens kvävefixerande förmåga och det är vanligt med riktiga 
jättegranar. Om dessa skogar inte påverkas av skogsbruk så utvecklar de snabbt 
naturskogskaraktär med gott om döda träd. 

Historiska kartor  
Inom det delprojekt som arbetade med ädellövsfrågor gjordes en metodstudie rö-
rande möjligheterna att använda historiskt kartmaterial rationellt för identifiering-
en av kontinuitetsskogar. I studien avgränsades sökandet till bok, men samma 
metod går att använda på fler trädslag. Studien i sin helhet finns publicerad som 
en projektrapport (Kardell, 2008). Nedan summeras de viktigaste resultaten. 
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Det är fullt möjligt att – relativt snabbt, enkelt och billigt – via äldre, småskaliga 
kartor knyta skoglig kontinuitet till enskilda terrängpartier 150 år tillbaka i tiden, 
med information om det vid denna tid stod barr- eller lövträd där. För lövträdens 
del går det att på sannolika grunder belägga att enskilda terrängpartier också burit 
bok. 

Efter selektion via fältbesök kan terrängpartier med idag intressanta bestånd med 
stor sannolikhet följas tillbaka ytterligare 150 år via storskaliga lantmäterikartor, 
s.k. geometriska avmätningar från perioden 1681 – 1740. Detta är en mer tids-
ödande och därmed dyrare process vilken begränsas av att det dels inte finns kar-
tor över samtliga enskilda enheter från denna tid, dels framgår inte med samma 
regelbundenhet om det står barr- eller lövträd på den mark som betraktas som 
skogbärande. Bokhult och mindre partier av bokskog brukar särredovisas i dessa 
kartor. Informationen om det ”allmänna” skogstillståndet ges snarare i skriftlig 
form på själva kartan eller i dess textbeskrivning än som konsekvent använda 
symboler. Studien är gjord för bokskog, men den framtagna metoden med små-
skaligt kartmaterial är applicerbar även på andra skogstyper 

Historiska flygbilder 
Resultatet från ”Skåne 1950”, GIS-analyser av gamla ortofoton med avseende på 
skogar, ängar och hagmarker” ett uppdrag som utfördes av Metria Miljöanalys på 
uppdrag från Kontinuitetsskogsprojektet visar att det går att använda gamla orto-
foton i digital form för analys av förändringar i skog och kartering av objekt i 
jordbruksmark. I detta projekt användes en mosaik skapad av digitala svartvita 
ortofoton från 40-talet, nya digitala ortofoton i naturliga färger och satellitdata 
från SPOT-5. För att täcka in stora områden vid både automatiska och manuella 
analyserna bör man använd ortofotomosaiker. Detta medför dock en del problem. 
Ett ortofoto är uppbyggt av flera flygbilder som kan vara tagna vid olika tidpunk-
ter och detta kan ge upphov till falska resultat. Även den skillnad som finns i sol-
höjd, solvinkel och flygstråkets riktning mellan olika flygfotograferingar påverkar 
både grånivå- och texturanalysen. Det saknas en detaljerad metadatabas där man 
tydligt kan se registreringstidpunkt för olika områden. För Skogsstyrelsens del 
kan det finnas en öppning i och med införandet av ett nytt sätt att lagra och distri-
buera digitala rasterbildet inom organisationen. Istället för att använda ortofoton 
så kan man använda originalflygbilderna och korrigeringsdata för dessa och gene-
rera de ortofoton som man behöver ”on the fly” i och med detta vet man även 
vilka bilder som ingår och när de är tagna. 

Metoden diskuteras också i Thomasson (2008). 

Fallstudie från Västerbottens inland 
I en studie gjord i Vilhelmina, Västerbotten (Sandström och Svensson, manus) har 
man studerat vilka skogsområden som inte har påverkats av trakthyggesbruk. 
Fallstudien har presenterats som poster på IBFRA mötet ”New challenges in Ma-
nagement of Boreal Forests”, August 28–30 2006, Umeå Sweden med rubriken ” 
Changes in Distribution of Continuous Cover Forests in Vilhelmina Model Fo-
rest” 
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Skogsbruk innebär att naturliga ekologiska processer och naturlig biodiversitet 
påverkas. Det kan antas att ju högre nivå av aktivitet och intensitet i skogsbruket, 
desto större påverkan. På skogsmark med lång kontinuitet av skog, utan avbrott 
genom trakthyggesbruk, kan naturliga processer och biodiversitet förväntas vara 
mindre påverkade. 

Det egentliga trakthyggesbruket i Sverige har en relativt kort historia. Det uppvi-
sar också en tydlig tidsgradient (”timber frontier”) från söder till norr, och i norra 
Sverige även från öst till väst. I Vilhelmina kommun i nordvästra Sveriges inland, 
dokumenterades det första trakthygget 1958. Vi kan anta att de skogar som bruka-
des med denna metod tidigare varit påverkade i olika grad av skogsbruk, från ex-
tensiva plockhuggningar till mer omfattande dimensionshuggningar. Vi har i 
dagsläget bristfällig kunskap om hur mycket skog som fanns kvar innan skogs-
marken avverkades och planterades, och hur variationen såg ut över landskapet. 
Vi kan dock anta att en påtaglig del av skogsmarken hade definierats som konti-
nuitetsskog enligt Skogsstyrelsens (2004) definition. 

Satellitbildsanalys har visat sig vara ett bra hjälpmedel för att göra analyser av 
skogstillstånd. Vidare kan tidsserier av satellitbilder ge information om föränd-
ringar i enskilda skogsbestånd såväl som på landskapsnivå. I denna studie har vi 
använt ett 415 000 ha område inom de östra delarna av Vilhelmina kommun som 
täcks av en serie av 14 satellitbilder (Landsat) för perioden 1973 till 2006. Med 
hjälp av denna tidsserie har vi kunnat rekonstruera, kvantifiera och datera föränd-
ringarna avseende skogsmark som har avverkats med trakthyggesbruk för tidseri-
ens period. Vidare har vi använt data från kNN-Sverige om skogens ålder för att 
identifiera skogar som avverkades mellan 1958 och 1973 (den första satellitbilden 
i vår tidserie).  

Vi kan anta att den skog som är medelålders (minst 42 år) på 2000 års satellitbild 
(enligt kNN-Sverige) inte har påverkats av trakthyggesbruk. Vi kan också anta att 
den skogen är potentiell  kontinuitetsskog. Från 1958 kan vi via tidsserien av sa-
tellitbilder följa förändringen på landskapnivå fram till dagens tillstånd. 

Några av slutsatserna från studien är att: 

• studieområdet är representativt för Norrbottens och Västerbottens 
Lappmarker; 

• det har skett en påtaglig minskning av arealen potentiell kontinuitetsskog; 
• fragmenteringen är påfallande, med få större sammanhängande arealer po-

tentiell kontinuitetsskog i dagens landskap; 
• en gradient i grad av påverkan av trakthyggesbruk kan dokumenteras från 

öst till väst inom studieområdet; 
• det finns en geografisk korrelation mellan potentiell kontinuitetsskog och 

registrerade nyckelbiotoper; 
• förändringsanalys med hjälp tidsserier av satellitbilder kan användas för att 

rekonstruera, kvantifiera och datera förändringarna i skogslandskaper; 
• metoden med satellitbildsserier och kNN-data innebär en möjlighet att ge 

en fingervisning om var det är lämpligt att i fält leta efter och identifiera 
potentiella kontinuitetsskogar. 
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Bild 4 Förändringarna avseende skogsmark som har avverkats med trakthyggesbruk. Den övre 
bilden visar läget 1958 och den undre 2004.  
Källa: Sandström, P. och Svensson, J., (manuskript) 

Corona 

Ett alternativ till ortofoton är tillgängliga satellitdata från gamla fotografiska re-
kognoseringssatelliter (spionsatelliter) som Corona (se till exempel 
www.nro.gov./corona/facts.html). Foton från dessa täcker i stort sett hela världen. 
Satelliterna var analoga och Corona-bilderna har, lite förenklat en upplösning på 
2-8 meter för högupplöst och ca 80-140 m för medelupplösta data. Scenerna 
täcker 41 x 600 km respektive 500 x 500 km. De flesta är pankromatiska men ett 

”Orörd” skog                             Avverkningar 
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fåtal multispektrala (färg) finns. Arkivet med alla bilder från programmet från 
1960 till 1972 öppnades 1995. Satellitbilderna kan köpas inscannade för $30 per 
styck via en sökmotor med quick-looks. Bilderna kommer okorrigerade (förutom 
några enkla koordinatangivelser för hörnen). 

Det finns publicerade studier där man gjort differensbilder mellan Coronadata och 
nya satellitbilder (av typen Spot eller Landat) för att automatiskt detektera föränd-
ringar i landskapet (främst i skog). Man har då framför allt jobbat scenvis och inte 
med mosaiker. Om stora områden ska täckas in med automatiserade metoder är 
det sistnämnda att föredra. 
De grånivå- och texturanalyser som genomförts med ortofoton i kontinuitetsskogs 
projektet skulle sannolikt gå att tillämpa även på Corona-data. 

Kostnader för datamaterial 
I tabell 1 finns kostnadsuppskattningar för olika sätt att komplettera/förbättra da-
gens analysarbete. Naturligtvis kan kostnader ändras med tiden. Tabellen anger 
kostnadsläget i början på 2008. Kostnaderna för satellitdata är avhängigt Fjärr-
analysarkivet (Saccess)3, men beräknas även fortsättningsvis hamna på cirka 1,2 
miljoner kronor årligen för satellitdata  

Tabell 4 Bildmaterial som kan vara till stöd i identifieringsarbetet samt uppskattad kostnad 
(2007). 

Bildtyp 
 

Omdrevs-period Ungefärlig 
kostnad/år 
(kr) 

Ungefärlig 
kostnad/ 
distrikt 
(kr) 

Ungefärlig 
kostnad/km2 
(kr) 

Ungefärlig 
kostnad/ha 
(kr) 

Satellitbilder Varje år 1 400 000  33 000  74  0,03  
Ortofoto IRF, 1m 4–5 år 2 250 000  52 000  474  0,20  
Ortofoto S/V, 1m 4–5 år 730 000  17 000  154  0,06  
Historiska  
flygbilder 

Engångs-inköp   1 000–3 000  0,40–1,20  

kNN-Sverige 5 år 70 000  8 200  18  < 0,01  

Laserskanning Vid beställning   62 000–  
150 000 

25–60  

                                                 
3 Saccess drivs under en försöksperiod fram till 2010 med anslag från Regereringen och med ett 
konsortie som sponsrar driften. 
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Sammanfattande slutord 
Nedan följer kortfattade svar på frågorna/uppgifterna till delprojektet som de ut-
trycktes i projektplanen. Därefter diskuteras definitionsfrågor och fortsatt arbete. 

Identifikation av kontinuitetsskog i fält 
Enbart fältdata räcker egentligen endast när träden faktiskt är i 300 årsåldern, vil-
ket för all del ibland inträffar. Ett problem var att metoderna blev väldigt trubbiga, 
man kan få med träd som är gamla, men inte nödvändigtvis skog som varit konti-
nuerligt trädbevuxen sedan år 1700. Det är med rimliga insatser ofta i princip 
omöjligt att säkerställa om ett bestånd varit kontinuerlig trädbevuxet sedan 1700-
talet eller ej. 

Kan man identifiera sannolika kontinuitetsskogar på rummet 
Historiska data kan ge en indikation om huruvida det går att klassa ett område 
som kontinuitetsskog. Det är inte bara kartmaterial som har betydelse. Även histo-
risk dokumentation om landskapets brukande förbättrar precisionen i tolkningen. 

Trots alla hjälpmedel som finns har det visat sig svårt att med rimlig säkerhet 
identifiera bestånd som kontinuitetsskog enligt Skogsstyrelsens definition. 

Fälttester 
Systematiska fälttester har ej genomförts då osäkerheten i resultat har bedömts 
vara för hög. 

Demonstrationsytor 
Delprojektet har varit delaktigt i etablerandet av dessa ytor. Ytorna presenteras i 
slutrapporten från delprojektet Skogsskötsel. Ytorna är delvis skogar med natur-
värden knutna till kontinuitet. De kan därför bli av värde för framtida identifika-
tionsarbete. 

Definition och terminologi 
Det är i regel knappast möjligt att bestämma om ett bestånd uppfyller de kriterier 
Skogsstyrelsen ställt upp för att kallas kontinuitetsskog. Åtminstone inte med 
rimliga insatser. 

Skogsstyrelsens definition fokuserar på enskilda bestånd och trädkontinuitet som 
ett indirekt mått på kvalitet på biologisk mångfald. Denna definition har varit ut-
gångspunkten för detta projekt. 

Definitionen var tänkt som ett praktiskt och effektivt sätt att identifiera potentiellt 
värdefulla områden för naturvärdesarter, kontinuitetsvärden, med hjälp av områ-
dens skogshistoria än att utföra artinventeringar. Definitionen blev med nödvän-
dighet ”något kantig” och redan förstudien underströk att denna avgränsning inte 
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inbegriper alla skogar som har kontinuitetsvärden. I princip är definitionen ett 
försök att avgränsa skogar som aldrig kalavverkats. Man påpekar också att vissa 
kontinuitetsberoende naturvärden kan finnas kvar på isolerade träd eller dylikt. 

Det faktum att det visat sig svårt att identifiera bestånd som uppfyller definitio-
nen, och att kontinuitet uppfattas på ett annat mer konceptuellt sätt bland ekologer 
gör att definitionen behöver modifieras kanske som nedan: 

”En kontinuitetsskog är en skog som hyser arter vars förekomst förklaras av att 
det under lång tid funnits lämpliga skogsmiljöer och substrat i just denna skog 
eller i dess närhet.” 

Konsekvenserna av ett mer konceptuellt synsätt 
Två konsekvenser för identifieringsarbetet är ganska uppenbara med ett mer kon-
ceptuellt synsätt: 

3. Identifieringsarbetet blir lättare 

4. Resultatet blir mer komplicerat att tolka 

En stor del av den skog som inte tidigare kalavverkats i norra Sverige kan betrak-
tas som kontinuitetsskogar om man har ett mer konceptuellt betraktelsesätt. Detta 
även om de varit utsatta för omfattande dimensionshuggningar.För förekomsten 
av naturvärden är det heller inte avgörande om lägsta antalet träd under de senaste 
300 åren varit 30, 50 eller 150 träd per hektar. Det viktiga är i stället att enskilda 
gamla träd med svårspridda arter finns kvar, eller att det i det omedelbara grann-
skapet funnits så starka populationer av de naturvärdesintressanta arterna, att de 
har kunnat etablera sig i det aktuella skogsbeståndet. 

Detta mer konceptuella sätt att se på kontinuitetskog gör att arealen kontinuitets-
skog ökar från totalt 1,5 miljoner hektar möjlig kontinuitetsskog (Lundström, 
2008) till 6 – 7 miljoner hektar tidigare ej kalvverkad skogsmark med möjliga 
kontinuitetsvärden. Hur detta skall hanteras är förstås en politisk fråga. 
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Projektet ”Kontinuitetsskogar och kontinuitets-
skogsbruk” är ett nationellt projekt som letts av
Skogsstyrelsen under åren 2005-2007. Projektet har
bestått av 7 olika delprojekt. 

I denna rapport presenteras resultatet från delpro-
jektet Kartläggning och Identifiering av kontinui-
tetsskog. Metoder att utesluta ett område som kon-
tinuitetsskog har utvecklats och testats, liksom
metoder att identifiera sannolika kontinuitetssko-
gar. För detta har man bland annat använt tidsserier
och/eller skillnadsbilder av satellitbilder. En artlista
med signalarter för kontinuitet har upprättats och
typbestånd har beskrivits för att tjäna som stöd i
arbetet.
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