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Metadatabeskrivning för beståndsdata från första 
Riksskogstaxeringen 1923-1929. 

Rådata bestånd (Beståndsbeskrivning) 

YTAID Identitet för segmentet. Används för att koppla 

beståndsdata mot klavdata 

X_SWEREF 

 

Teoretisk mittkoordinat för segmentet. 

Framtaget genom automatisk generering utifrån 

digitaliserade kartpositioner för ändpunkterna 

för en enskild inventeringslinje inom varje län. 

Vid länsgränser är segmentet delat (kortare än 2 

km) och punkten motsvarar inte segmentets 

mitt.  

Y_SWEREF 

 

Se ovan 

Län 1929 Segmentets länstillhörighet 1920-talet 

Län 2010 Segmentets länstillhörighet enligt 2010-års 

länsgränser 

Is Fridlyst 0=icke fridlyst, 1=fridlyst. Segmentets 

mittpunkt befinner sig inom en nationalpark, 

naturreservat eller naturvårdsområde enligt 

2016 års kartskikt från Naturvårdsverket.  

Inventerad Längd m Segmentets längd i m, mätt i fält 

Viktad Inventerad Areal 

ha 

Segmentets viktade areal i ha.  

Fjäll m 

Viktad Fjäll ha 

All areal ovan den av klimatet betingade, mera 

sammanhängande barrträdsgränsen. 

Myr mellan skog och fjäll hänförs till fjäll. I de 

län, där flygsandsfält utan vegetation 

förekomma, användes för deras antecknande 

kolumnen för fjäll. Även alvarmark redovisas i 

denna kolumn. 

 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

Inäga m 

Viktad Inäga ha 

Tomt- och gatumark, trädgård, åker och annan 

mark under plog. Till inägor räknas även 

marker, som är föremål för ordnad beteskultur 

samt ängar utan trädvegetation eller med 
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enstaka träd och trädgrupper, då dessa 

användas uteslutande till bete eller slätter även 

som fäbodvallar. 

Backar, som genom sin ringa storlek och sitt 

läge inuti inägor är olämpliga för 

skogsproduktion, avskiljs ej från dessa. 

Igenlagda åkrar redovisas som skogsproduktiv 

mark. Myrslogar eller s k ströängar, som äro 

ohägnade och ej äro föremål för någon egentlig 

skötsel, redovisas ej som inäga utan som myr. 

Vid bestämmande av gräns mellan inäga och 

annan mark skall brukningsmetoden, men ej 

eventuella hägnaders läge vara avgörande. 

Inom inägo-området avskiljas ej smärre 

impediment såsom stenrösen, vägar, dikesrenar, 

dytag mm. 

 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

Sötvatten m 

Viktad Sötvatten ha 

Längder över saltvatten redovisas endast i de 

fall, då en inskjutande vik o. dyl. har så ringa 

förbindelse med havet, att den geografiskt kan 

anses tillhöra fastlandets vattenområde. 

 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

Berg m 

Viktad Berg ha 

Improduktiva, i regel kala marker, vilka sakna 

lösa jordlager av för skogens trevnad tillräckligt 

djup. Eventuellt förekommande 

skogsproduktiva skrevor av någorlunda 

omfattning avskiljas dock från berget. 

 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

Diverse impediment m 

Viktad Diverse 

impediment ha 

Vägar, järnvägar, kraftledningsgator, 

upplagsplatser, grus- och dytag, gruvöppningar, 

gallstränder och klapperstensmark m m. Väg 

upptas endast då den går över utmark och är 

körbar för hjuldon. Till diverse impediment 

hänföras även för skogsbörd odugliga holmar 

och skär, såvida de ej äro av så bergbunden 

beskaffenhet, att de böra redovisas som berg. 

Myr, berg och vatten få ej föras som diverse 

impediment. 

 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

Myr m 

Viktad Myr ha 

Myr, vartill hänföras dels skoglösa mossar samt 

kärr eller myrar, vilka ej genom skötsel som 

äng äro att hänföra till inägor, dels ock 

skogbeväxta sådana marker av så dålig 

beskaffenhet, att de i sitt nuvarande skick icke 
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kunna anses användbara för uthålligt 

skogsbruk. 

Bonitetsklasser X-XII. 

 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

Produktiv Skogsmark m 

Viktad Produktiv 

Skogsmark ha 

Produktiv skogsmark enligt nuvarande 

definition, med en produktion av ≥ 1m³sk/ha/år. 

Egentlig skogsmark och hagmark inklusive 

bonitetsklasser I-VIII. Jämförbart med dagens 

definition av produktiv skogsmark. Se 

skogsproduktiv mark 

 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

Skogsproduktiv mark m 

Viktad Skogsproduktiv 

mark ha 

En bredare definition som användes under 1:a 

Riksskogstaxeringen. Egentlig skogsmark och 

hagmark i bonitetsklass I-IX.  

 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

Kalmark m 

Viktad Kalmark ha 

Skogsproduktiv mark, slutenhetsklass 0.0 och 

0.1 - 0.2. 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

Hagmark m 

Viktad Hagmark ha 

Skogsproduktiv mark som utgörs av inägo-

backar och hagmarker, vilka av hänsyn till 

kringliggande åker eller genom användning för 

bete och slåtter endast med vissa 

inskränkningar få disponeras för skogsbruk. 

 

Markens hänförande till hagmark bör göras 

oberoende av det sätt, på vilket hägnad skett. 

Inom en hagmarkshägnad belägna trakter, vilka 

på grund av markens olämplighet för 

gräsproduktion ej pläga röjas, redovisas sålunda 

ej som hagmark. Bland backar och hagmarker 

redovisas även parker, såvida de ej är föremål 

för sådan omvårdnad, att de kunna hänföras till 

trädgård (inäga). 

 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

Ej taxerad m 

Ej taxerad ha 

Ej taxerad skogsproduktiv mark, som ej besökts 

i fält pga oåtkomlighet och/eller liten 

omfattning och som skulle blivit mycket 

tidsödande att uppsöka. 

 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

SlutenhetI m 

SlutenhetII m 

SlutenhetIII m 

Slutenhet på skogsproduktiv mark 

I vad mån det befintliga beståndet, med hänsyn 

tagen till ålder och trädslag, utnyttjar 
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SlutenhetIV m 

SlutenhetV  m 

SlutenhetVI m 

SlutenhetVII m 

 

SlutenhetI ha 

SlutenhetII ha 

SlutenhetIII ha 

SlutenhetIV ha 

SlutenhetV  ha 

SlutenhetVI ha 

SlutenhetVII ha 

ståndortens virkesproducerande förmåga. Vid 

fullt utnyttjad produktionsförmåga åsättes 

slutenhetsgrad 1 samt vid lägre grader tiondelar 

0-9, 0-8 o. s. v. Där beståndsutvecklingen 

genom överslutenhet är hämmad, åsättes 1 + . 

Graderna 0, 0,1-0,2 innebär så låg grad av 

utnyttjande, att marken kan anses mottaglig för 

ny föryngring, varför arealen redovisas som 

kalmark. 

 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

BonitetI m 

BonitetII m 

BonitetIII m 

BonitetIV m 

BonitetV m 

BonitetVI m 

BonitetVII m 

BonitetVIII m 

BonitetIX m 

 

BonitetX m 

BonitetXI m 

BonitetXII m 

 

BonitetI ha 

BonitetII ha 

BonitetIII ha 

BonitetIV ha 

BonitetV ha 

BonitetVI ha 

BonitetVII ha 

BonitetVIII ha 

BonitetIX ha 

 

BonitetX ha 

BonitetXI ha 

BonitetXII ha 

Bonitet på skogsproduktiv mark och myr. 

Bonitet I-IX är skogsproduktiv mark. 

Av myrar avskiljas tre godhetsklasser, 

betecknade med boniteterna X-XII, Sådan 

mark, som genom nedläggande av rimliga 

dikningskostnader anses kunna omföras till 

skogsmark, betecknas med bonitet X, För 

myrar, där tveksamhet om duglighet eller 

möjlighet för skogsdikning föreligger, åsättes 

bonitet XI. Bonitet XII avser myr, som 

antingen genom sitt läge eller sin beskaffenhet, 

anses från skogsbrukssynpunkt oduglig. 

 

 Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

 

ÅldersKlass0-20 m 

ÅldersKlass21-40 m 

ÅldersKlass41-60 m 

ÅldersKlass61-80 m 

ÅldersKlass81-100 m 

ÅldersKlass101-120 m 

ÅldersKlass121-160 m 

ÅldersKlass161plus m 

 

Åldersklass för skogsproduktiv mark 

Åldern, anges i 20-åriga åldersklasser, dock 

endast för slutenhetsgrader 0,3 och därutöver, 

sålunda ej för kalmark. En föryngring av 

tillräcklig slutenhet redovisas i lägsta 

åldersklassen, utan hänsyn till huruvida den 

passerat det kritiska stadiet. 

 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 
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ÅldersKlass0-20 ha 

ÅldersKlass21-40 ha 

ÅldersKlass41-60 ha 

ÅldersKlass61-80 ha 

ÅldersKlass81-100 ha 

ÅldersKlass101-120 ha 

ÅldersKlass121-160 ha 

ÅldersKlass161plus ha 

 

Olikåldrig m 

Olikåldrig ha 

 

Olikåldrig skog är skogsmark där den mest 

representerade åldersklassen upptar mindre än 

4/5 av den skogbevuxna arealen. Om sålunda 

ett bestånd uppmäts till 200 m samt 10 procent 

av arealen bedöms vara disponerad av V, 20 

procent av III och 70 procent av i åldersklassen, 

antecknas längden av olika åldersklasser till 

resp. 20, 40 och 140 m. Hela längden 200 m 

uppförs dessutom i kolumnen »olikåldrig». 

Den i ett bestånd uppmätta längden 

utportioneras dock dessutom genom okulär 

bedömning på de i beståndet förekommande 

åldersklasserna, oavsett huruvida beståndet 

enligt nyss givna regel skall antecknas som 

olikåldrigt eller ej. Av särskild vikt är, att den 

del av arealen inom bältet, som upptas av 

överståndare, redovisas i dessas åldersklass. 

Har beståndets utveckling varit abnorm, anges 

ej den verkliga åldern, utan den mot den 

nuvarande utvecklingsdugligheten svarande 

hushållsåldern. 

 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

SkogstillstandA ha 

SkogstillstandA m 

 

SkogstillstandB ha 

SkogstillstandB m 

 

SkogstillstandC ha 

SkogstillstandC m 

Allmänna skogstillståndet för skogsproduktiv 

mark,.. 

Tillfredsställande (A), mindre tillfredsställande 

(B) samt otillfredsställande (C)   

Sammanfattande uttryck åt den grad, i vilken 

det beskrivna beståndet med hänsyn tagen till 

rådande natur och avsättningsförhållanden m m 

kan anses tillfredsställa rimliga fordringar på ett 

nöjaktigt bedrivet skogsbruk. 

 

Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha 

SkogstillstandB Se ovan 

SkogstillstandC Se ovan 

Dikningsbehov Pga dålig kvalitet i inmatade data har inte 

variabeln ”Dikningsbehov” tagits med i denna 

sammanställning. 
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För mer detaljerad information om materialet hänvisas till SOU 1932:26. 

Uppskattning av Sveriges skogstillgångar verkställd åren 1923-1929 

Redogörelse angiven av Riksskogstaxeringsnämnden. Hela rapporten finns 

scannad på KB (sök i LIBRIS) 

Delar av rapporten (ej tabellbilagor) finns att hämta som scannad och 

indexerad PDF från Riksskogstaxeringens hemsida. 

www.slu.se/riksskogstaxeringen 

Kontaktperson: 

Anna-Lena Axelsson 

anna-lena.axelsson@slu.se 

090-786 85 91 

 

http://www.slu.se/riksskogstaxeringen
mailto:anna-lena.axelsson@slu.se
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