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Undantag i produktionsbestånd av ek och bok 6.6.2 

Beslutad i standardkommittén 210520 
Publiceras som rekommendation för att därefter skickas in som tolkning till FSC internat-
ional.  

Tolkning undantag i produktionsbestånd av ek och bok 6.6.2 

Fråga: Går det att göra undantag i produktionsbestånd av ek och bok avseende lämnade 
träd, likt det undantag som fanns i 2010 års standard där antalet lämnade träd kunde mins-
kas i dessa bestånd?   

Bakgrund: I den svenska standarden från 2010 fanns ett undantag i produktionsbestånd av 
ädellöv som innebar att antalet lämnade träd kunde minskas där naturvärdesträd av ek eller 
bok lämnats. I produktionsbestånd av bok och ek är det vanligt att träden är vid avvecklings-
fasen bredkroniga och därmed tar en stor del av produktionsytan i anspråk. De enskilda trä-
den i dessa typer av ädellövsskogsbruk har också ofta ett stort ekonomiskt värde. Att lämna 
lika många träd med för beståndet representativ grovlek, som i ett barrbestånd kan innebära 
ett oproportionerligt ekonomiskt bortfall för den som bedriver ädellövskogsskötsel.  

Tolkning: För skötta produktionsbestånd av ek och bok med vida kronor kan undantag med-
ges så att minst 5 träd per hektar av ek eller bok, inklusive naturvärdesträd, lämnas. Finns 
andra trädslag i beståndet lämnas dessutom minst 5 träd per hektar av dessa. Urvalet av 
dessa sker så att det är de med störst potential att utvecklas till naturvärdesträd som läm-
nas. I bokbestånd där det inte finns tillräckligt med träd av andra trädslag skapas istället 
högstubbar av bok. Högstubbarna ersätter de träd som saknas för att nå upp till minst 10 
träd per hektar. Högstubbarna är utöver de två högstubbar som ska lämnas enligt 6.6.13 och 
kapas på högsta säkra höjd utifrån avverkningsförutsättningarna.  Högstubbarna kan lämnas 
när som helst under avvecklings- och föryngringsfasen. Kravet på att lämna extra högstub-
bar gäller inte för ekbestånd.    
 
Standardreferens: 6.6.2 i FSC-STD-SWE-03-2019 (6.6.13 i FSC-STD-SWE-03-2019 och 
6.3.16, fotnot 27, i FSC-STD-SWE-02-04-2010). 
 
Nyckelord: Undantag, bok, ek, produktionsbestånd, ädellövskogsskötsel, föryngringsav-
verkning 
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