
 

Skogsordlista 

Aptering – Upparbetning av trädstam. 

Art - Individer som kan få fortplantningsduglig avkomma. 

Avdelning – Det nummer ett bestånd har fått som löpnummer. Numret återfinns på kartan och i 

avdelningsbeskrivningen, samt i sammanställningar av åtgärdsöversikt. 

Avrinning - Del av nederbörd som strömmar från ett avgränsat område till t.ex. sjö eller vattendrag. 

Areal – Ett bestånds storlek som till ytan anges i hektar. 1 ha = 100x100m = 10 000m2. 

Bestånd - Ett skogsområde som karaktäriseras av viss enhetlighet beträffande ålder, trädslagsblandning, 

bördighet, etc. 

Biologisk mångfald - Variationsrikedom inom och mellan arter och inom ekosystem. 

Biotop - Naturtyp, område med enhetlig ekologisk struktur, t.ex. mosse, blåbärsgranskog, tallhed. 

Bonitet - En ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk/ha och år. 

Brandljud – Spår av brand i stammar och stubbar. 

Brösthöjd - Standardhöjd vid mätning av stående träd, belägen 1,3 m över markytan. 

Bärande träd - Träd som lämnar föda till människor och djur, t.ex., ek, apel, hassel och oxel. 

Ekologi - Läran om samspel mellan organismer och deras omgivning. 

Ekosystem - Växt- och djursamhälle med tillhörande miljö, t.ex. en sjö, en lövskog. 

Evighetsträd - Träd som aldrig avverkas utan får stå kvar, åldras och dö naturligt 

Flerskiktad - Väl utvecklade träd-, busk- och fältskikt på samma yta.  

Fröträd - Träd vars fröproduktion får ge upphov till naturlig föryngring. 

Förband - Avstånd mellan plantor eller markberedningsfläckar. 

Förna - Material bestående av döda växt- eller djurrester som ännu ej omvandlats till humus. 

Föryngringsavverkning - Avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom skogsodling eller naturlig 

föryngring. 

Gagnvirke - Virke av sådan dimension och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas. 

Gallring – Utglesning av skog där man tar tillvara det avverkade virket. 



 

Grot - Avverkningsrester bestående av Grenar Och Toppar. Insamlas efter avverkning för energiutvinning. 

Grundyta  - Summan av trädens genomskärningsyta i brösthöjd (1,3m), mätt i m2/ha. 

Hektar - En yta innehållande 10 000m2. 

Hjälpplantering - Fyllnadsplantering, då ursprunglig skogsodling eller naturlig föryngring misslyckats. 

Humus - Organiskt material i olika nedbrytningsstadier. 

Huvudplanta – Planta som beräknas kvarstå efter röjning. 

Hybrid - Korsning mellan två arter. 

Hålträd - Träd som utnyttjas av hålbyggande arter. 

Hällmark - Markyta där berggrunden går i dagen. 

Hänsynsområde - Produktiv skogsmark större än 0,5 ha som undantagits från skogsbruk. 

Hänsynsyta - Produktiv skogsmark mindre än 0,5 ha som frivilligt eller enligt skogsvårdslagen lämnats vid 

avverkning. 

Högskärm - Beståndstyp som syftar till att främja och skydda föryngringen samt ge en hög värdeproduktion 

på kvarstående stammar från det gamla beståndet. 

Högstubbe - Avbruten eller avsågad trädstam, där stubben är mer än manshög. 

Impediment - Område där virkesproduktionen varaktigt underskrider 1 m3sk/ ha och år. 

Kantzon - Område där två olika miljötyper möts, t.ex. skog – åker, skog – hygge, skog – vattendrag. 

Lucka – Mindre yta i bestånd, vilken är kal eller bevuxen med plantskog som är avsevärt yngre än beståndet. 

Låga - Dött, liggande träd. 

Lågskärm - Bestånd av vanligen lövskog som kvarlämnats eller uppdragits som skydd för därunder växande, 

känsliga trädarter. 

Markberedning – Bearbetning av skogsmark i avsikt att åstadkomma en gynnsam grobädd för frön eller 

växtplats för plantor. 

Miljöträd - Träd med höga miljövärden, t.ex. hålträd, gamla eller grova träd, hamlade träd. 

Nationalpark - Nationalparker inrättas av Sveriges riksdag på mark som ägs av staten. De omfattar hela 

landskapsavsnitt och ska vara minst 1000 ha stora. 



 

Naturlig föryngring - Föryngring uppkommen genom självsådd eller skottskjutning. 

Naturreservat -  Genom miljöbalken fridlyst naturområde. 

Naturskog - Äldre, naturligt föryngrad skog som inte påverkats av skogsbruksåtgärder. 

Naturvårdsavtal - En skriftlig överenskommelse mellan staten eller en kommun och fastighetsägaren 

angående naturvården inom ett visst område, enligt vilket fastighetsägaren förbundit sig att tillåta eller tåla 

åtgärder eller inskränkningar.  

Nyckelart - Växt- eller djurart som dominerar förutsättningarna för andra arters förekomst. 

Nyckelbiotop - Område som utgör livsmiljö för rödlistade arter. 

Omloppstid - Produktionstid för en trädgeneration från sådd, naturlig föryngring eller plantering till 

föryngringsavverkning. 

Planta, plantskog – Träd som inte nått 1,3 meters höjd. 

Produktiv skogsmark - Skogsmark som kan producera minst 1 m3sk/ha och år i genomsnitt under 

beståndets växttid. 

Proveniens – Individer av samma art förekommande inom eller härstammar från ett angivet område. 

Rödlistad art - En art som är upptagen i ArtDatabankens lista över Försvunna, Akut hotade, Sårbara, 

Sällsynta och Hänsynskrävande arter. 

Röjning – Utglesning av skog där man lämnar kvar de stammar man kapat av. 

Signalarter - Växt- eller djurarter vars förekomst signalerar att det kan finnas höga naturvärden inom ett 

område. 

Skogsmark - (enl skogsvårdslagen); Mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig 

utsträckning används för annat ändamål samt mark där det bör finnas skog till skydd mot sand- eller jordflykt 

eller mot att fjällgränsen flyttas ned. 

Skyddszon – Remsa som lämnas vid stranden av ett vattendrag där markytan, jordmånen eller 

markvegetationen inte söndras. 

Skärmställning – Kvarlämnade träd som skydd mot bland annat frost och kraftigt ljus eller för att förhindra 

ett vattenöverskott. 

Slutavverkning – Avverkning av skogsbestånd med undantag för eventuella fröträd. 

Snöbrott - Stambrott orsakat av snötyngd i trädkronan. 

Sortiment - Virke med egenskaper enligt gällande mätningsföreskrifter eller sorteringsregler. 

 



 

Ståndort - Ett område med en enhetlig livsmiljö för växterna. 

Ståndortsindex – Anger beräknad övre höjd vid en given referensålder. 

Surdrog – Begränsat skogsområde med vattenmättad mark, ofta med rörligt markvatten. 

Terrängklass – Beskriver terrängens framkomlighet. 

Torraka - Stående dött träd. 

Trakthyggesbruk - Skogsbrukssätt där skötselåtgärderna under olika utvecklingsfaser hos skogen går ut på 

att skapa enhetliga bestånd. 

Trädslagsandel - Betecknar i planen de olika trädslagens fördelning av virkesförrådet i respektive avdelning. 

Andel uttrycks i procent. 

Täckrotsplanta - Planta där jord, torv eller annat substrat sitter kvar på roten. 

Vegetationstyp - Indikerar, med hjälp av markvegetationen, markens näringsutbud. 

Vindfälle - Träd eller stam som fällts av vinden. 

Virkesförråd - Virkesvolym. 

Återväxt - Föryngring: plant- eller ungskog som ersätter avlägsnad skog. 

Överståndare - Glest förekommande träd som är betydligt äldre än beståndet i övrigt. 

Övre höjd – Höjden enligt beståndets höjdkurva för ett träd vars diameter motsvarar aritmetiska 

medelstammen för de 100 grövsta träden/hektar. 

 

 

 

 

 


