Naturskog och plantageskog
Från och med 2003 klassificeras karaktären på skogen i tre klasser; ”normalskog”, ”skog av
naturskogskaraktär” eller ” skog av plantageskogskaraktär”. Skog av ”naturskogskaraktär”
och ”plantageskogskaraktär” förutsätter att vissa villkor avseende trädsammansättning,
förekomst av död ved och utförda åtgärder är uppfyllda. Om så är fallet klassas
beståndskaraktären som endera av dessa typer, annars som ”normalskog”.
För angivande av naturskogskaraktär krävs bland annat att grova döda träd förekommer (över
25 cm i brösthöjd) och att inga åtgärder får vara utförda under de senaste 25 åren.
För angivande av plantageskogskaraktär krävs bland annat att beståndet är likåldrigt,
enskiktat och domineras av ett trädslag. Dessutom ska strukturer (grov död ved, överståndare
etc.) saknas helt.
Fullständiga definitioner finns i riksskogstaxeringens fältinstruktion sida 6:34
(http://www.slu.se/PageFiles/26356/RIS_FIN_2014.pdf)
Tillstånd 2010-2014
• Mycket små arealer klassificeras som natur- eller plantageskog. Av landets 22,5
miljoner hektar produktiv skogsmark utanför 2014 års reservatssikt är endast 0,38
miljoner hektar klassificerat som av ”naturskogskaraktär” och 0,59 miljoner hektar av
”plantageskogskaraktär”.
•

Andelen skog av ”naturskogskaraktär” finns i noterbar omfattning endast i
Norrlandslänen med gräns mot fjällkedjan; 7,2 % i Norrbotten, 3,6 % i Västerbotten
och 5,2 % i Jämtlands län. I övriga delar av Norrland och i Dalarna är andelen under 1
% och i de södra delarna av landet är andelen sådan skog närmast försumbar.

•

Det relativa medelfelet är 10-15 % för areal skog med ”naturskogskaraktär” i
Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, för övriga länsgrupper betydligt större.

Bild 4. Contortaplantering i Kiruna kommun, Norrbottens län. Foto: Frédéric Forsmark.

Trender
Eftersom variabeln bara finns med från och med 2003 har endast två femårsmedelvärden
kunnat beräknas. Observerade förändringar av arealer skog med ”naturskogskaraktär” mellan
2005 (2003-2007) och 2012 (2010-2014) är inte signifikanta.
Diagram
5.1 Andel produktiv skogsmark av plantage/naturskogskaraktär. Exklusive skyddad mark.
2003-2014. Län eller länsgrupp och hela landet.
5.2 Andel naturskogskaraktär för skyddad produktiv skogsmark. 2010-2014. Län eller
länsgrupp.
5.3 Andel skog av naturskogskaraktär ovan/nedan den fjällnära gränsen. 2003-2014. Per län
och hela landet.

