hänsynskrävande biotoper

MÅLBILDER FÖR GOD MILJÖHÄNSYN

”Hänsynskrävande biotop är ett område
med påtagliga naturvärden där särskild
hänsyn bör tas vid alla skötselåtgärder för
att förhindra eller begränsa skador i och
invid biotopen. Med skada menas skogsbruksåtgärder som förstör eller medför en
påtagligt negativ förändring av biotopens
särdrag, t ex dess beståndsstruktur, markförhållanden eller artsammansättning.
Vissa typer av hänsynskrävande biotoper vårdas främst genom att lämnas
till fri utveckling. I andra fall är ingrepp
nödvändiga för att exempelvis förstärka
biotopens särdrag, eller bevara eller utveckla naturvärden kopplade till naturliga störningar eller äldre kulturmiljöer.”

Introduktion till

Hänsynskrävande biotoper
En hänsynskrävande biotop är ett område med
naturvärden som avviker från den brukade produktionsskogen. Mängden naturvärden och kvalitén
hos hänsynskrävande biotoper varierar. Det kan
vara höga kvalitéer som i nyckelbiotoper men merparten av biotoperna håller inte dessa höga värden.
En hänsynskrävande biotop kan både finnas i produktionsskogen såväl som i områden som är avsatta
för naturvårdsändamål (NO/NS), i områden med
förstärkt hänsyn (PF) eller kombinerade mål (K).

Målbildernas användningsområde
Målbilderna för hänsynskrävande biotoper är tänkta
som en vägledning om vad som är en hänsynskrävande
biotop, vilka naturvärden som kan förväntas finnas och
hur hänsyn bör tas i samband med alla skogsbruksåtgär-

der. Målbilderna är inte direkt kopplade till lagens krav
även om det är samma företeelser som beskrivs.
Målbilderna ger vägledning om lämplig miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder. De är utformade för
användning i praktiskt skogsbruk och något att sträva
efter vid planering och genomförande av alla skogsbruksåtgärder.
Hänsyn som blir så omfattande att den kan bilda en
egen avdelning/skötselenhet ligger utanför målbildernas tänkta användningsområde. Hänsyn i den omfattningen kan istället hanteras i samband med frivillig
avsättning och formellt skydd.
Det innebär att hänsynskrävande biotoper kan prioriteras inom ramen för miljöhänsyn vid avverkning,
frivillig avsättning, formellt skydd eller att de kan ligga
utanför prioriteringen beroende på fastighetens totala
miljövärden.
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Definition av
hänsynskrävande biotop:

friluftsliv och rekreation

Hänsynskrävande biotoper- Målbildernas struktur och definitioner
Kännetecken

Definitioner

Under denna rubrik beskrivs den hänsynskrävande
biotopens huvudkaraktärer i några korta meningar.

För att underlätta en samstämd värdering och avgränsning av hänsynskrävande biotoper, används genomgående i texten för målbildsbeskrivningarna några
kvantifierade benämningar.

Målbild för god hänsyn

I målbilden beskrivs vilken miljöhänsyn som bör tas.
Den hänsyn som listas utesluter inte att det i vissa fall
kan vara funktionellt med andra typer av hänsyn för
att gynna särskilda arter eller artgrupper eller andra
miljövärden.

Mängdbegrepp

För att beskriva förekomsten av element och dylikt i
hänsynskrävande biotoper används följande ord med
motsvarande antal:
• förekomst >0 st/ha
• flera >2st/ha
• tydligt >5 st/ha vilket motsvarar ”inte behöva leta”
• rikligt >20 st/ha vilket motsvarar ”sätter prägel
på” eller ”iögonfallande”
Mängdbegreppet är beskrivet per hektar, detta innebär
att en biotop som är 0,5 ha kräver hälften så många.
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Ålder

Naturvärden

Här sammanfattas de viktigaste naturvärdena som
förknippas med respektive hänsynskrävande biotop.
Mängdbegrepp används för att ange tex hur många
äldre träd som det vanligen finns och är tänkta att ge en
känsla för biotopens karaktär.
Bedömning av vad som är en hänsynskrävande
biotop, och avgränsningen av denna, sker genom en
sammanvägning av de uppräknade naturvärdena. I en
del fall kan ett enda naturvärde vara utmärkande och i
andra fall, vilket är vanligast, så handlar det om flera naturvärden. Därmed behöver inte samtliga naturvärden
finnas för att det ska räknas som en hänsynskrävande
biotop. T.ex. kan förekomst av död ved variera beroende
på områdets/biotopens historik och skötsel, och mängdbegreppet för död ved bör ses som ett mål.
Beskrivning

För varje hänsynsbiotop finns en kompletterande beskrivning av biotopen.

Med uttrycket ”äldre skog” i hänsynskrävande biotoper
avses:
• 140 år för barrskog i norra Sverige
• 120 år för barrskog i södra Sverige
• För lövskog är det svårare att peka ut en specifik
ålder, det är mycket andra aspekter som avgör.
Ålder är en av parametrarna bland flera som definierar
en hänsynskrävande biotop, de kan både vara yngre eller äldre än ovan angivna åldrar.
Norra och södra Sverige definieras på samma sätt
som i miljömålet Levande skogar. Till norra Sverige räknas Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands och Örebro län.
Äldre enskilda träd

Det enskilda trädets naturvärden är ofta knutet till
trädets kondition och ålder. Vid planering är det inte
praktiskt möjligt att i stor utsträckning borra och åldersbestämma träd. För att underlätta identifieringen av träd med naturvärden kan utseende hos bark,
grenar och krona vara vägledande. Läs mer i målbilden för Naturvärdesträd som uppdateras under 2017.
Senvuxna träd

Ett senvuxet träd hyser många gånger lika höga
naturvärden som andra äldre träd. Senvuxna träd är
ofta ganska klena och har ett undertryckt utseende.

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktuell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare,
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.
Mer information på www.skogsstyrelsen.se/malbilder

HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER
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Äldre sandtallskog
Den här målbilden gäller äldre sandtallskog som
tydligt kan avgränsas med hjälp av synliga strukturer.
Ibland hittas fynd av hotade arter i sandtallskog utan
synliga strukturer, dessa kan kräva särskild hänsyn.
Men de omfattas inte av denna målbild.
Kännetecken som ska vara uppfyllda:

• Äldre tallskog
• Sandig-grusig sedimentmark, t.ex. rullstensåsar,
dyner och deltaområden
• Helt eller delvis lavdominerad mark med tunt humustäcke
• Förekomst av minst 5 st i södra Sverige respektive
10 i norra Sverige spridda tallar per hektar med
mycket hög ålder (160 år i södra Sverige/200 år i
norra Sverige) som indikerar lång kontinuitet.
Naturvärdena kan vara koncentrerade till större eller
mindre områden.

Beskrivning

Biotopen bär ofta spår av tidigare brand, dimensionshuggningar eller renbete. Marken har tunt humuslager och normalt minst 25 % täckningsgrad av lavar.
Det kan även finnas fläckvisa sandblottor, vilket
gynnar vissa arter, främst insekter som steklar och
sandjägare, samt sandödla.
Skogen är vanligtvis olikåldrig och gles med en
snittålder >120 år. I området finns dessutom vanligtvis spridda, ibland avvikande mycket gamla träd vilka
nu avstannat i längdtillväxt. I norra Sverige kan det
motsvara en ålder på ca 200 år och i söder ca 160 år.
Som ett riktvärde på frekvens kan minst 10 mycket
gamla träd per hektar i norr och 5 i söder användas.
I bestånd med varierade naturvärden är det vanligt
att de höga naturvärdena är koncentrerade till dynryggar eller åsar med tunt humuslager eller lavtäcke,
medan sänkorna mellan åsryggarna ofta har tjockare
förnatäcke och större inslag av ris, exempelvis blåbär
och odon. I tallskogar på sand och grus finns speciella
svampar, växter och djur som är anpassade till väldre-

Plattlummer, rotfingersvamp och mosippa är exempel på arter som förekommer i sandtallskogar.

NATURVÄRDEN (alla måste inte vara uppfyllda)

• Förekomst av sandblottor

• Äldre tallskog

• Varierad topografi ex åsar, kullar, gropar

• Sandig-grusig sedimentmark, t.ex. rullstensåsar, dyner och deltaområden

• Förekomst av död ved förstärker naturvärdet,
men är ej avgörande

• Helt eller delvis lavdominerad mark med tunt
humustäcke
• Förekomst av tallar med mycket hög ålder
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• Lång skoglig kontinuitet uppkommen genom
självföryngring

• Områden som består av äldre sandtallskog
med höga naturvärden undantas från avverkning

• Stor biologisk mångfald som främst är knuten
till marken ex marksvampar, steklar, plattlummer, mosippa, och sandödla. De hotade
arterna är ofta tydligt koncentrerade till delar
med tunnare markvegetation och lavmattor

•

Naturvårdande skötsel kan vidtas tex
naturvårdsbränning eller utplockning av
påfallande, negativ inväxning av gran

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktuell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare,
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.
Mer information på www.skogsstyrelsen.se/malbilder
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FRILUFTSLIV
REKREATION
Det blir idag
allt svårareOCH
att finna
äldre bestånd där
den typiska vegetationen och trädkontinuiteten bevarats. Sandtallskogarnas ekosystem har svårt att tåla
föryngringsavverkning och gödsling. Frånvaron av
brand och bete medför en negativ påverkan med en
ökad graninväxt och tjockare humustäcken som följd.
I äldre sandtallskogar är det även vanligt att det
förekommer andra miljövärden som till exempel stigar, hålvägar, trivselplatser för friluftsliv, geologiska
värden.
Trots att den sammantagna arealen av miljön är
liten i vårt land så har Sverige från ett internationellt
perspektiv en stor andel av naturtypen i Europa
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nerade marker med gles vegetation och tunt humustäcke. Särskilt rik är floran av olika mykorrhizasvampar vilka lever i symbios med tall. Med sina hyfer
omsluter de trädens rötter på olika djup i sanden där
de ligger väl skyddade mot exempelvis lätta bränder.
Många av dessa svampar har mycket gamla och
långlivade mycel som huvudsakligen spridits vegetativt över till nya trädgenerationer i det aktuella området. Mycelet kan därför ha etablerats för mycket länge
sedan och vara betydligt äldre än nuvarande träd.
Bland typiska fåglar i sandtallskogen kan nämnas
nattskärra, trädlärka, rödstjärt, grå flugsnappare
och dubbeltrast.

HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER
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Äldre skog på uddar/öar/holmar på myr, i sjö och vattendrag

Kännetecken
Ofta relativt orörd och ostörd skog med inslag av död ved och gamla träd som ofta är solexponerade.
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• Äldre skog med dessa värden lämnas orörda
NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE VARA UPPFYLLDA)

•
•
•
•
•

Tydligt inslag av äldre eller senvuxna träd.
Tydligt inslag av död ved
Solexponerad död ved.
Kantzoner, ofta varma och med ljusinstrålning
Ostört läge viktigt för häckande rovfåglar

HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER
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Beskrivning
Skogar belägna på exempelvis myrholmar, öar och
uddar skiljer sig ofta från traditionellt skötta skogsmarker genom att de varit mindre intensivt skötta
ofta på grund av deras läge. De kan mot denna bakgrund innehålla värdefulla strukturer som död ved,
inslag av äldre träd o.s.v. Förutom detta avgränsas
dessa skogar mot annat ägoslag som myr, sjö och vat
tendrag vilket gör dem till särskilt värdefulla miljöer
för arter, växter och djur som lever sitt liv i rummet
mellan dessa ekosystem. I de ofta solvarma kantzoner som omger öar, holmar och uddar trivs arter,
som annars är svåra och finna i våra skuggiga skogar. Dessa har dessutom ofta varit stabila miljöer
under lång tid och innehåller ibland ett påtagligt
inslag av senvuxna träd.
I många fall är denna typ av miljöer belägna

Äldre solbelysta tallar är intressant för många arter.
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jämförelsevis långt från vägar och andra störningar
vilket ger förutsättningar för mer störningskänsliga
arter som rovfåglar och ugglor som nyttjar dessa
miljöer som boplats och omgivningarna som jaktmarker.
Med koppling till äldre träd kan nämnas flera
rovfågelarter och ugglor. Lärkfalk, fiskgjuse och
slaguggla är typiska representanter med koppling
till öar och myrholmar som omges av goda jaktmarker. På äldre solexponerade tallar kan ibland reliktbockens närvaro märkas efter kådflöden som följd
av artens gnaghål. På gamla, grå tallågor kan även
raggbockens stora ovala hål finnas, liksom en del
andra skalbaggsarter. I de solvarma kantzonerna
återfinns ofta ett rikare insektsliv kopplat till örter,
ris och buskar.

I dessa varma och solbelysta kantzoner finns ofta
inslag av äldre träd och död ved.

Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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Äldre hänglavsrik skog

Kännetecken
Hänglavsrika skogar kännetecknas av mängden hänglavar som sätter sin prägel på skogen och äldre träd.
MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

• Lämnas i regel orörda. Naturvårdande plockhuggning eller blädning kan vara lämpligt
exempelvis i igenväxande skogsbeten kring fäbodar.
• Naturvårdande plockuggning. Vid fläckvisa mindre hänglavsförekomster kan trädgrupper lämnas. Lämnas gran bör det dock vara större grupper med vindfasta träd.
• Ingen underväxtröjning i hänsyn som lämnats för hänglavar
NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE VARA UPPFYLLDA)

•
•
•
•
•
•

Rikligt inslag av hänglavar som sätter en prägel på skogen
Äldre skog eller skog med tydligt inslag av äldre träd.
Luckighet
Skiktning
Ofta lång skoglig kontinuitet, vilket t.ex. långa lavbålar (ofta >40 cm) kan tyda på
Viktig miljö för hänglavar, insekter och stannfåglar
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Beskrivning
Äldre hänglavsrika skogar kännetecknas av påtagligt stor mängd hängande trädlavar och äldre träd.
Skogarna har ofta en stor skiktning, domineras
vanligen av gran men i nordligaste Sverige även av
tall. Hela bestånd med äldre hänglavsrika skogar är
idag relativt ovanliga, särskilt nedanför fjällskogen.
I brukad skog förekommer biotopen därför oftast
inom delar av bestånd. Biotopen finns främst i norra och mellersta Sverige, i höglägen eller i raviner
och klyftor. Den kan även förekomma i annan äldre
skog med fuktigt lokalklimat, t.ex. i anslutning till
vattendrag eller i myrkanter.
Hänglavar gynnas av hög luftfuktighet, men ändå
relativt ljust med solluckor. Ett exempel på en
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gynnsam växtmiljö för hänglavar är äldre luckiga
höglägesskogar som påverkats av återkommande
snöbrott. Även skogsbetade skogar, exempelvis
kring gårdar och fäbodar, kan ibland uppvisa en
påtaglig förekomst av hänglavar. I sluttningar
återfinns oftare de hänglavrika skogarna finns ofta i
nord- eller östlig riktning, där luftfuktigheten är
högre och stabilare. Hänglavsrika bestånd förekommer även i tidigare dimensionshuggna skogar.
Lavar med långa lavbålar indikerar lång trädkontinuitet.
För flera arter bland såväl lavar, insekter och
stannfåglar är skogarna mycket viktiga. Hänglavar
som förekommer i påtaglig mängd är främst garnlav, skägglav samt tagellavar. Långskägglaven hittas
oftast i för övrigt hänglavsrik skog, liksom även andra rödlistade arter som trådbrosklav, långt broktagel och violettgrå tagellav. Flera sällsynta fjärilsarter
har sin hemvist i hänglavsrika skogar t ex det starkt
hotade barrskogsfjällflyet. Rik förekomst av bland
annat spindlar gör skogen till en god näringskälla
för skogsmesar och lavskrika.

ett rikligt inslag av hänglavar sätter prägel på skogen.

Dessa skogar är viktiga för många arter, tex trivs
lavskrikan i dessa miljöer

Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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Äldre Hällmarkskog

Kännetecken
Mosaik av improduktiv skog på hällmark och produktiv skog i lägre partier mellan hällarna. Tydligt inslag
av senvuxna och äldre träd. Ofta lågproduktiv, relativt opåverkad skog med litet inslag av död ved.

MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

• Träd på berg- och hällimpediment lämnas alltid
• Skog mellan hällarna med rikligt inslag av äldre träd lämnas
NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE VARA UPPFYLLDA)

•
•
•
•
•

Tydligt inslag av senvuxna eller äldre träd
Solbelysta träd
Solbelyst död ved
Biotop för arter som är värmekrävande, t.ex. praktbaggar och nattflyn
Viktig bland annat för tjäder och dess spelplatser

HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER
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Gammal tall med pansarbark är ett värdefullt naturvärde
i denna biotoptyp
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eller blåbär. På basiska hällar kan en och annan
kärlväxt blomma t.ex. tulkört och blåklocka.
Trädskiktet domineras oftast av tall, med inslag
av senvuxna lavrika granar, klena björkar med
skorpbark, kratteek (södra Sverige) eller enbuskar.
Hällmarkskogar med ingen eller ringa påverkan
av konventionellt skogsbruk, är oftast förhållandevis stamtäta och kan ha stor diameterspridning.
Om lång tid förflutit sedan föregående huggningar
kan ibland en del gamla tallar ha hunnit utveckla
pansarbark. På grund av den låga tillväxten är det
normalt relativt lite död ved i hällmarksskogen.
Hällmarken är ofta solexponerad och berget lagrar
värme, varför de är varma även under natten. Här
trivs arter som gynnas av solexponering och nattflygande insekter.
Även de gamla träden och den döda veden blir
oftast solexponerade, vilket gynnar värmeälskande
arter. Till värdefull död ved kan även räknas lumpad
äldre tallved, som kan hysa flera rödlistade lavar
och vedsvampar. I hällmarkskogen finner man ofta
gamla tallar som kan bära rovfågelbon och ibland
tallar med brandljud. Man kan även påträffa senvuxna äldre granar med busklavar i nedre grenvarven, klena björkar med kraftig skorpbark och klena,
knotiga senvuxna aspar.
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Beskrivning
Hällmarkskogen finns på bergkrön med tunt jordtäcke inom stora delar av landet eller på av havet
renspolade hällmarker under högsta kustlinjen. På
själva hällmarken finns inget eller ett grunt jordtäcke och skogen är oftast impediment. I sprickor
eller svackor brukar mer jord ha samlats och här
växer hällskog som oftast är produktiv. Tillsammans
bildar hällmarker och hällskogar det vi kallar hällmarkskog, som oftast är en mosaik av produktiv och
improduktiv skogsmark.
På hällarna växer en blandning av renlavar, fönsterlavar och olika skorplavar. I sprickor och svackor
växer oftast risväxter som ljung, kråkbär, lingon

Den döda veden är ofta solbelyst vilket gynnar värmeälskande arter.

Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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Naturskogsrester-barrskog

Kännetecken
Naturskogsrester präglas av ringa spår av skötselåtgärder och lång skoglig kontinuitet med förekomst av äldre och
senvuxna träd. Det förekommer vanligen lågor i olika storleksklasser och nedbrytningsstadier eller stående död ved.
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• Granbiotoper lämnas orörda.
• Tallbiotoper gynnas av naturvårdsbränning, annars övergår de på sikt till barrblandskogar och rena granskogar. Där det inte går att bränna kan naturvårdande plockhuggning
av inväxande gran vara gynnsamt.
NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE VARA UPPFYLLDA)

•
•
•
•
•
•

Rikligt inslag av äldre träd eller senvuxna träd
Tydligt inslag av lågor, varav flera är grova eller i olika nedbrytningsstadier
Tydligt inslag av naturliga högstubbar eller stående döda träd
Solexponerad död ved i tallskogar.
Observera dock att tallnaturskogar generellt är lite fattigare på död ved än grannaturskogar.
Oftast flerskiktad skog, eller med stor spridning i diameter. I tallskogen syns ofta påverkan av bränder, medan i granskogen har träd successivt åldrats och dött och skogen
föryngras i luckorna.
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påverkar fortfarande skogen eller har fått fortgå
under lång tid. Skogen är därför oftast flerskiktad,
vilket innebär att det finns gott om träd i alla höjdoch diameterklasser. En del tallnaturskogar som inte
brunnit på lång tid kan dock vara olikåldriga utan att
det finns en tydlig höjdskiktning där de äldre träden
är inte högre eller grövre än de grövsta av den yngre
generationen.
Död ved i olika former är ett påtagligt inslag. I
tallnaturskogen kan mängden vara lägre, då tall oftast
växer på magrare marker än gran. Det är gott om
lågor. Flera är grova och de är i olika nedbrytningsstadier. Det finns oftast ett flertal naturliga stubbar och
stående döda träd. En stor andel av den döda veden
har hög kvalitet då den kommer från gamla, senvuxna
träd.
I norra Sverige kan naturskogsrester av granskog
som brunnit och uppkommit naturligt vara svår att
identifiera, då flera av de ovanstående elementen
saknas, beroende på vilken tid som förflutit sedan
branden. Ålder och frånvaro av skötsel, i första hand
gallring, kan vägleda vilken grad av hänsyn som är
lämplig.

Äldre träd och solexponerad död ved är värdefulla strukturer i tallnaturskogen
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Beskrivning
Naturskogsrester-barrskog avser främst avvikande
barrskogsbiotoper på frisk eller torr mark. Naturskogsrester kan även inrymmas i andra hänsynskrävande biotoper, vars naturvärden, trädslagssammansättning eller läge i terrängen gör dem till
hänsynskrävande biotoper.
Så gott som orörda barrskogar förekomme förekommer främst i norra Sverige, där de ofta kan utgöra
hela bestånd. Äldre tallskogar kan ibland innehålla
en mosaik av mindre naturskogsrester, som kan vara
svåra att avgränsa. Naturskogsrester förekommer mer
sällan även i södra Sverige, men främst på begränsade
ytor och oftast där det varit svårt att bruka marken
(till exempel i storblockig eller mycket brant terräng).
Kännetecknande är orördhet och påtaglig förekomst
av nyckelelement som vittnar om lång skoglig kontinuitet. Det förekommer inga eller högst enstaka avverkningsstubbar. I södra Sverige är det inte ovanligt
att det finns spår av mänsklig aktivitet. Förekomsten
av äldre träd är riklig, varav flera tydligt är från en
äldre generation (överståndare eller naturvärdesträd).
Naturliga störningsprocesser som skogsbrand eller
småskalig beståndsdynamik (t.ex. föryngring i luckor)

Naturliga högstubbar och lågor är tydliga inslag i naturskogen
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Bergbranter och rasbranter

Kännetecken
Berg- och rasbranter kan vara relativt orörda miljöer utan eller med ringa påverkan från skogsbruk. Naturvärdet i beskuggade bergbranter skiljer sig något från de solbelysta bergbranterna.
MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE

• Branter undantas generellt från allt skogsbruk.

VARA UPPFYLLDA)

Beskuggade branter
• Nedanför branten kan skogsbruk bedrivas
förutsatt att en skyddszon på minst 20 m
lämnas, främst mot branter med skuggföredragande naturvärden. Skyddszonen bör
utökas i de fall där ”fotskogen” domineras av
skiktade och löv/dödvedsrika partier eller om
skogen har andra ”egenvärden.”
Solexponerade branter
• Visst uttag kan dock vara motiverat på sydvända bergsluttningar för att gynna befintliga värden knutna till äldre lövträd/tall och
solexponering.
• Selektivt uttag av barrträd kan ibland motiveras närmast branten under förutsättning
att utvecklingsbara lövträd förekommer.

•
•
•
•

Ofta relativt orörda då de varit svårbrukade
Tydligt inslag av död ved
Tydligt inslag av äldre eller senvuxna träd
Förekomst av skravel, block, lodytor

Beskuggade branter
• Fuktigt och skuggigt klimat
• Tjockt mosstäcke ofta bestående av många
olika arter
Solexponerade branter
• Solexponerad död ved eller gamla träd
• Viktig miljö för värme- eller ljusälskande arter
• Vanligt med lövinslag
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Beskuggade branter (vanligen nordvästvända branter)
Beskuggade branter kännetecknas av ett fuktigt och
skuggigt klimat. Tjocka mosstäcken. Ibland påtagligt hänglavrikt. Ofta grandominans.
På lodytor och kring utskjutande bergspartier
längs branter kan artrika moss- och lavsamhällen
utbildas, särskilt om bergartsmaterial utgörs av
kalkrikt mineral och om sippervatten förekommer.
Även snäckor, mångfotingar, gråsuggor och svamSolbelysta branter kännetecknas ofta av en högre lövanpar trivs då branten får förbli beskuggad av skog.
del men inslag av tex asp, sälg och lind
Ett flertal mossor och lavar (varav många är
signalarter) växer på beskuggade basiska lodytor
såsom fällmossa, träd/stenporella, grov baronmossydexponerade branter kan äldre tallar och död
sa, fjädermossor. Triviala bergbranter hyser en mer tallved hysa en rik fauna av ryggradslösa djur.
artfattig flora med andra arter som kan vara känsI norra Sverige kan även sydvända branter, pga
liga för uttorkning.
varmare och mer produktiva förhållanden, utbilda
unika växtsamhällen med stort inslag av värmekräSolbelysta branter (vanligen syd-sydvästvända branter) vande, mer sydliga, arter. På exponerade sydsluttSolbelysta branter kännetecknas ofta av en högre
ningar kan insekter såsom reliktbock och raggbock
lövandel exempelvis med inslag asp och sälg, ibland
förekomma knutna till gamla tallar och grov död
även lind, mer tall och solexponerade träd. På tydligt tallved.
Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.

HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER

Skogsstyrelsen oktober 2014

FOTO: JOHAN NITARE

Beskrivning
Biotopen omfattar primärt ett brant lutande bergsparti (branten), ibland med inslag av rena lodytor,
eventuella rasområden nedan denna samt i regel
delar av omkringliggande skogsmark. Bergbranter
har oftast lämnats obrukade på grund av svåra drivningsförhållanden. Beskuggade delar av branten
uppvisar ofta ett från omgivningen avvikande och
för kryptogamer gynnsamt mikroklimat.
Vid foten av större branter ansamlas ibland block
av olika storlekar. Upprepade blockras skapar förutsättningar för naturlig lövdominans. Högre upp i
större branter finns ofta goda häckningsmöjligheter
för flera rovfåglar, berguv och korp. Skogspartiet
alldeles intill bergbrantens fot (”fotskogen”) kan
hysa höga naturvärden associerade med död ved,
basisk påverkanoch äldre lövträd.
Generellt hyser branterna hög andel död ved i
olika nedbrytningsstadier och gamla, senvuxna
träd. Förekomst av skravel, stora block, lodytor eller
basisk påverkan är plusvärden i och närmast under
branterna.

HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER
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Lodytor

Kännetecken
Viktiga företeelser på lodväggar är skugga eller halvskugga, överhäng, sprickor, håligheter och sippervatten.
Basisk påverkan bidrar ofta till en hög artdiversitet.

HÄNSYN

• Lämna en skuggande skyddszon. Särskilt viktigt är detta om lodytan har sippervatten
och är beväxt med en mosaik av olika mossor.
• Naturvårdande plockhuggning kan vara lämpligt i vissa fall i anslutning till dessa miljöer.
NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE VARA UPPFYLLDA)

• Fuktiga, beskuggade lodytor
• Uttorkningskänsliga mossor och ormbunkar
• Mer torra lodytor kan hysa en del lavar
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för olika artgrupper och arter. Generellt är kontinuerligt helt eller delvis fuktiga lodytor goda lokaler för
stenlevande och uttorkningskänsliga mossor, lavar
och ormbunkar. Viktiga och berikande företeelser på
våra lodväggar är skugga eller halvskugga, överhäng,
sprickor och håligheter och sipper. Basisk påverkan
bidrar ofta till en hög artdiversitet.
Utan att nämna enskilda arter kan man säga att
buckliga lodväggar som är helt eller delvis mosstäckta och som har flera nyanser i grönt är särskilt
intressanta.
Torra lodväggar, främst i gammal skog, kan också
vara intressanta inte minst för vissa lavar
Vid roten av beskuggade väggar finns ofta speciella
miljöer för vissa marklevande arter bland andra
snäckor och vissa svampar.
En fågel vars bo man ofta finner i väggarnas
skrymslen är gärdsmygen. Några relativt lätt igenkännbara arter är fällmossa, hängande fjädermossor
och sten- resp trädporella. Bland ormbunkar kan
nämnas svartbräken och hällebräken. Lavfloran kan
vara rik med sällsyntheter som ex. grynlav. På torrare
väggar norrut kan norsk näverlav hittas, samt den
vanligare skuggblåslaven. Vid bergroten bör man
vara uppmärksam på bland annat jordstjärnor.

För en lodyta med sippervatten och en mosaik av
mossor i olika gröna nyanser är det viktigt att bibehålla
beskuggningen.
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Beskrivning
Lodytor är mer eller mindre nakna, närmast lodräta
bergväggar eller blocksidor. Ofta utgör lodytan en del
av en större ovanförliggande brant. En tydlig lodyta
är minst 5 meter lång och 2,5 meter hög. Lodytor
kan se olika ut. De kan vara beskuggade och mossklädda eller exponerade och nakna.
Lodytorna i beskuggade branter var i naturlandskapet ofta brandrefugier. Flera av de stenlevande
mossorna och lavarna är mycket känsliga för uttorkning och många av dessa arter är idag rödlistade. På
beskuggade lodytor utvecklas ofta unika växtsamhällen av mossor, lavar och ormbunkar. Även jättestora
block kan ha både stora och höga ”väggar”. Blocken
saknar dock en del av lodytornas karaktärer som ex
sippervatten m.m. Olika lodytor kan ha olika värden

På fuktig beskuggad lodytan finns ofta många olika
mossarter, tex fällmossa.
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Raviner och Klyftor

Kännetecken
Områden som tack vare beskuggande skog eller berg har en jämn och hög luftfuktighet. Klyftor har oftast
varit orörda, medan raviner kan ha brukats i olika omfattning.
MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

• Raviner och klyftor lämnas orörda.
• Undvik körning i raviner. Naturvårdande plockhuggning av enstaka grova träd kan
göras från brottkanten om det har en begränsad påverkan på beståndsklimatet, som
till exempel större raviner.
NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE VARA UPPFYLLDA)

•
•
•
•

Hög och jämn luftfuktighet, stabilt klimat
Ofta helt eller delvis orörda
Goda miljöer för mossor, lavar, vedsvampar och kärlväxter
Källor och källpåverkad mark finns ofta i ravinerna.

HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER
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Ibland nyttjades också ravinerna för bete. Idag undantas ofta ravinerna både av avverkningstekniska
och biologiska skäl. Även grundare försänkningar
kan ha höga naturvärden eller ingå i t.ex. naturskogsartade biotoper.
Klyftor har uppkommit genom förkastningar eller
frostsprängningar i berggrunden. Med klyfta avses
försänkningar som är minst 2,5 meter i vertikal riktning. Miljön påminner om ravinen men kan även ha
värden som finns i lodytor eller bergsbranter.
Strutbräken, gullpudra och dvärghäxört är några
signalarter som inte sällan hittas. Lavfloran kan vara
rik med garnlav, violettgrå tagellav, brunpudrad
nållav m.fl. Vid förekomst av död ved hittas vedsvampar som ullticka, gränsticka, rosenticka m.fl. Mossfloran kan vara rik och rar med arter som vedtrappmossa, grön sköldmossa, dunmossa m.fl.
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Beskrivning
Raviner har oftast uppstått som branta V-formade dalar i isälvsmaterial (sand, mo, mjäla) efter att vattnet
skurit sig allt djupare. Med ravin avses försänkningar
som är minst 5-10 meter i vertikal riktning. Den
övre brottkanten är oftast skarp för att sedan efter
en brant lutning nå ner till botten, där en mer eller
mindre smalt, ofta fuktigt område finns ofta delat av
en bäck. Vegetationen i raviner kan lätt läsas av som
en följd av de naturgivna fuktighetsförhållandena.
Övre delen kan vara av lavtyp, för att sedan övergå i
frisk skogsmark, ofta grandominerad, som i bottenplanet avslutas med fuktig-våt mark med inslag av
lövträd, inte sällan gråal.
Ravinerna har ett från omgivningarna avvikande
klimat som är fuktigt och stabilt. Vissa raviner har
tidigare varit brukade/avverkade då många raviner
låg i anslutning till vattendrag där flottning pågick.

En hög och jämn luftfuktighet skapar ett stabilt och
fuktigt klimat.

Skrovellaven vill ha hög och jämn luftfuktighet och trivs
därför i fuktiga skogar i närheten av vattendrag.
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HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER

Skogsstyrelsen oktober 2014

HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER

FOTO: JAN BENGTSSON

Blockmarker

Kännetecken
Blockmarker som av drivningstekniska skäl undantagits skogsbruksåtgärder uppvisar ofta en större variation och längre skoglig kontinuitet än den intilliggande blockfattiga skogen. En äldre trädgeneration samt
förekomst av död ved gör blockmarken i många fall har höga naturvärden.
MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

• Blockmarker med ovanstående naturvärden lämnas orörda.
• Naturvårdande plockhuggning av icke-naturvärdesträd (av exempelvis inväxande
gran) kan vara motiverat för att åstadkomma en halvexponerad miljö och gynna miljövärden knutna till ex. död tall/lövträdsved.
• Är blocken riktigt stora kan biotoptypen lodyta vara aktuell. Se rekommendation för
lodyta.
NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE VARA UPPFYLLDA)

• Tydliga inslag av äldre träd
• Förekomst av död ved (gärna halvliggande exponerad ved) i halvexponerade/skuggiga
lägen
• Riktigt stora block berikade med lövförna och ”mineraljordsfickor” undertill
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I blockmarker skapas ofta halvliggande lågor som
skapats av vindfällen och sedan ”kilats fast” över/
mellan blocken. I avsaknad av direkt markkontakt
bryts dessa lågor med mycket långsamt.
Många knappnålslavar och vedsvampar trivs bra
på ex, ”halvliggande” tall-lågor i dessa miljöer.
Själva blocken kan ibland också hysa en intressant
moss- och lavflora särskilt om dessa berikats med
nedfallande lövförna från ex. asp/sälg eller rönn.
På nordsidan av stora block kan ibland en skuggföredragande kryptogamflora utvecklas. Under
blocken skapas ibland även en ”ficka” med blottad
och skuggad mineraljord där särskilda mossor (ex,
trindspretmossa) och artrika leddjurssamhällen
(mångfotingar) återfinns.
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Beskrivning
Beteckningen blockmarker används vanligtvis för
att beteckna del av skogsbestånd med ansamling
av större stenblock. Blockmarkerna återfinns ofta
i landskapsavsnitt där den dominerande jordarten
är s.k. stor/rikblockig morän. Dessa områden kan
variera avsevärt både i fråga om de enskilda blockens storlek samt om storleken på själva stenansamlingarna.
I många fall har den skog som växer på en blockmark av drivningstekniska skäl undantagits från
skogsbruksåtgärder och därigenom utvecklat många
egenskaper som kännetecknar mer naturliga skogsekosystem. Träden på de hänsynskrävande blockmarkerna är i regel äldre och står ofta något glesare
vilket skapar ett något högre ljusinsläpp, och mängden liggande död ved (lågor) är oftast högre p.g.a.
fortskriden självgallring.
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Örtrika bestånd på kalkrika marker

Kännetecken
Skog med tydliga tecken på trädkontinuitet eller spår av skogsbete med inslag av äldre träd. Skogen är ofta
belägen i slutet av längre sluttningar eller i lågt liggande delar av terrängen, där påverkan från kalkhaltigt markvatten blir särskilt tydlig genom avsaknad av bärris samtidigt som rikedomen av kalkkrävande örter blir påtaglig.
MÅLBIL FÖR GOD HÄNSYN

NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE

• Kalkbarrskogar på fuktig mark och kalkgranskogar lämnas orörda.

VARA UPPFYLLDA)

• I kalktallskogar och kalklövskogar kan
plockhuggning av en del inväxande gran
vara gynnsamt inom den avgränsade
hänsynsytan. Saknas gran är det dock
oftast bäst att lämna hänsynsytan orörd.
Där det är möjligt att genomföra naturvårdsbränning är det bra att lämna hänsynsytor, där målet är att merparten av
de äldre tallarna överlever bränningen.
• I skog med tydlig kulturpåverkad lämnas
mindre hänsynsytor orörda. På större
hänsynsytor kan plockhuggning av i första hand gran vara gynnsam för att bevara luckighet och ljusinsläpp. Med tanke
på bland annat risken för vindfällning är
det i dessa fall dock oftast bättre om man
kan anpassa skötseln för hela beståndet,
till exempel genom hyggesfria metoder,
än att lämna små isolerade hänsynsytor.

• Tydligt med äldre träd
• Tydliga tecken på trädkontinuitet, vilket
även inkluderar riklig förekomst av gamla
träd och att beståndet har uppkommit
från naturlig föryngring.
• Tydliga tecken på kalkpåverkan genom
ett tydligt inslag av kalkkrävande örter.
Markvegetationen klassas oftast som en
lågört- eller högörttyp.
• Död ved ej avgörande, saknas ofta heltI
kulturpåverkade skogar kan tydliga spår
av skogsbete i form av till exempel luckighet, granar med låga vida kronor, ljus- och
kalkkrävande örter visa på naturvärden
kopplade till kalkpåverkad mark och mer
öppen, störd miljö.
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Det finns ett rikligt inslag av äldre träd och skogen
är naturligt föryngrad. Det är dock inte ovanligt att
skogen bär spår av skogsbete eller annat äldre kulturinflytande. Kalktallskogarna har historiskt varit
brandpräglade, vilket inneburit att arterna anpassats
för återkommande störningar. Vid naturvårdsbränningar i sådan skog är det särskilt viktigt att ha en
hög överlevnad av gamla träd.
Kalk- eller grad av kulturpåverkan kan vara svåra att
lokalisera. Utöver god lokalkännedom kan exempel på
hjälpmedel vara geologiska kartor, samt historiska kartor som kan beskriva gångna tiders markanvändning.
Ett stort antal av vårt lands sällsynta och rödlistade
arter är knutna till främst barrskogar på kalkrik mark
ex snäckor, kärlväxter, mossor och mykorrhizasvampar. Många av arterna inom dessa artgrupper har en
begränsad och reliktartad utbredning där den lokala
skogshistoriken, exempelvis trädkontinuiteten är av
avgörande betydelse för deras nutida förekomster.
Mot bakgrund av trädkontinuitet och andra faktorer som ovan nämns kan tydliga förekomster av följande exempelarter indikera att skog på kalkrik mark
med höga värden: stor blåklocka, brudborste, strutbräken, ormbär, blåsippa (spridd/tydlig), trolldruva,
skogstry, olvon, tibast, kranshakmossa, samt på torr
mark exempelvis vippärt, blodnäva och sötvedel.
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Beskrivning
Örtrika bestånd på kalkrika marker förekommer främst
inom regioner med kalkrik berggrund. Här, och i än
högre grad i andra delar av landet, förekommer de oftast
lokalt som små eller isolerade bestånd eller längs vissa
kalkrika stråk. Detta gäller inte minst kalktallskogarna.
Fältskiktet klassas ofta som såväl lågörtstyp som högörtstyp. Kännetecknande kan också frånvaro av risväxter i
fältskiktet, kompletterat med ett tydligt inslag av örter
som indikerar kalkpåverkan. Skogarna kan delas in ytterligare eftervilket eller vilka trädslag som dominerar:
kalktallskog, kalkgranskog, kalkbarrskog, kalklövskog etc.
Med basisk mark avses här antingen en förhöjd kalkhalt i det lösa jordlagret eller en berggrund av basiska
bergarter. Biotopen kan också uppstå där berggrunden
består av kalksten, basiska skiffrar eller grönstenar,
exempelvis i anslutning till så kallade hyperitberg.
Skogstypen förekommer på alla marktyper från torra till
friska typer, samt fuktiga typer som inte är sumpskog
eller kärr. Kalkpåverkan blir ofta märkbar där man har
effekter av kalkhaltigt markvatten, t.ex. fuktiga sänkor där
grundvattnet kommer till ytan eller där det finns rörligt
markvatten som i nedre delen av sluttningar. En markprofil av brunjordskaraktär är inte ovanlig i dessa bestånd
men det kan också handla om tunna jordtäcken på kalkrika bergarter. Biotoperna varierar därmed från magra
och klena till mycket bördiga och grova skogsbestånd.

Karakteristiskt för denna biotoptyp är ett fältskikt med en stor variation av örter.
Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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Sumpskog/dråg med naturskogskaraktär

Kännetecken
Sumpskog eller dråg med förekomst av äldre eller senvuxna träd. Den höga luftfuktigheten i kombination med
död ved skapar goda förutsättningar för rik flora och fauna av dödvedsarter. Socklar vid trädbaser skapar en
variation i fuktighet som gynnar en mångfald av kryptogamer och insekter.

MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

• Lämnas orörd.
• Ett försiktigt uttag kan ske i kant av hänsynskrävande sumpskog för att gynna
särskild detaljhänsyn ex, äldre sälgar.
• Körskador i och invid biotopen får inte
uppstå.
NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE
VARA UPPFYLLDA)

• Tydlig förekomst av äldre eller senvuxna träd
• Tydligt inslag av död ved (stående eller
liggande) eller flera grova lågor

•
•
•
•

Sockelbildning
Förekomst av fria permanenta vattenytor
Översilning
Tydligt inslag av grövre löv i barrdominerade sumpskogar/dråg
• Lövrika eller lövdominerade sumpskogar
har ofta eller kan utveckla höga naturvärden inom kort tid.
• Tydlig skiktning
• Hög och jämn luftfuktighet

HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER
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Sockelbildning är ett värdefullt substrat i en sumpskog,
här skapas en variation av fuktighet som gynnar en
mångfald av kryptogamer och insekter

FOTO: JOHAN NITARE

er artrik till följd av en stor grad av variation i biotopens struktur och sammansättning. Den höga och
jämna luftfuktigheten är den enskilt viktigaste orsak
till att en från omgivningen avvikande flora/fauna kan
utbildas. Naturvärdena i sumpskogen/dråget är ofta
knutna till särskilda substrat såsom död liggande ved,
socklar vid trädbaser, barken på äldre träd, vattensamlingar m.m. På sluttande mark, där partier med rörligt
markvatten förekommer, utbildas ett särskilt gynnsamt mikroklimat som gynnar många växter.

FOTO: MALIN ANDERSSON

Beskrivning
Produktiv skog på blöt eller fuktig mark. Bottenskikt
täcks till mer än 50 % av fuktighets-krävande arter
såsom sumpmossor. I första hand avses områden
med ringa eller ingen påverkan från konventionellt
skogsbruk (ex, gallring, röjning, dikning). Biotopens
beståndsstruktur präglas av luckdynamik och självgallring, processer som båda är viktiga för nyskapandet av
död ved, och som på sikt skapar en mer eller mindre
utpräglad skiktning i höjd och stamdiameter samt
ibland ett betydande lövinslag. Miljön är många gång-

Den stora variationen i biotopens struktur och sammansättning bidrar till en artrik miljö.
Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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Strand-/Svämskogar med naturskogskaraktär

Kännetecken
Ett rikligt lövinslag med inslag av död lövved samt spår av återkommande översvämningar.
MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

• Lövrika svämskogar lämnas helt
• Hela eller merparten av svämskogens översvämningszon ingår i biotopen.
NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE VARA UPPFYLLDA)

•
•
•
•
•

Rikligt lövinslag (>50%)
Tydligt inslag av död lövved i exponerat läge
Återkommande översvämningar, vilket numer är en ovanlig störningsform
Jordblottor
Nipor

HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER
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Beskrivning
Avser friska-blöta skogsmiljöer i anslutning till sjöar
eller vattendrag med ringa påverkan av tidigare
skogsbruksåtgärder där den naturlig vattenståndsfluktuation påtagligt betingar biotopens utseende och
funktion. Den tidvisa översvämningen leder till en vattenmättad markprofil med låg tillgång till syre under
delar av vegetationssäsongen samt flöden av växtmaterial och sediment till och från biotopen. Förutom

Lunglav växer framförallt på gamla lövträd och föredrar
ett fuktigt lokalklimat.

ILL: BO PERSSON

FOTO: JAN BENGTSSON

sedimentation och flöden av växtmaterial (ex, fallförna) kan frysning med tillhörande markrörelser
påverka miljön. I anslutning till större vattendrag med
rikliga vattenflöden skapar erosions- och sedimentationsprocesser olika typer av strandmiljöer såsom
nipor och strandvallar.
Om miljön dessutom är rik på död ved utvecklas ofta
en rik moss-lavflora.

Mindre hackspett är en av de arter som
trivs i denna typen av biotop.

Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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Källpåverkad mark och källor

Kännetecken
Skog på källpåverkad mark och vid källor utgörs av fuktig eller blöt mark med avvikande, karaktäristisk vegetation och ofta utfällningar av kalk eller järn.
MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

• Ska i regel lämnas orörda med en skyddszon.
• I skyddszonens yttre del kan ibland varsam
naturvårdande plockhuggning utföras i avsikt att gynna lövträd och buskar.
• Körskador i eller i närheten av källan får inte
förekomma. Då källor kan vara svåra att
upptäcka från maskinhytten måste noggrann avgränsning och utmärkning ske under barmarksperioden. Marken fryser sällan
ens under stränga vintrar.
• Källor som upptäcks bör registreras kontinuerligt i skogsbruksplan för att underlätta vid
framtida planering av åtgärder.
• Dikning, skyddsdiking eller dikesrensning får
inte medföra att källans vattenflöde avleds eller att källan tillförs större mängder ytvatten.

• Beakta även skogen nedströms. Den kan ha
höga naturvärden, eller så kan förebyggande
åtgärder behövas för att förhindra allvarliga
körskador uppstår.
NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE
VARA UPPFYLLDA)

• Ofta ett flerskiktat skogstillstånd med både
löv och barr.
• Miljön gynnar arter som vill ha hög, jämn
markfuktighet, hög luftfuktighet och jämn,
låg temperatur.
• Försurningskänsliga arter kan gynnas och
även arter med speciella krav på kalk och järn.

HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER
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kalk (så kallad tuff) och järn (järnockra). Källvatten är
oftast inte humusfärgat (men kan vara färgat av järn)
och har neutral smak eller smak av mineraler, något
som kan vara svårt att avgöra om utflödet är diffust

FOTO: JAN BENGTSSON

Beskrivning
Källor bildas där grundvatten trycks upp mot markytan. De återfinns oftast i nedre delen av sluttningar,
intill eller i botten av bäckar samt i övre änden av sluttande myrar. Jämfört med ytvattenförekomster
har källor och källdråg jämnare temperatur över året,
blir mer sällan torrlagda samt har högre pH-värde och
mineralhalt. Detta ger upphov till en karaktäristisk
källvegetation med svällande mossmattor och grönare
växtlighet med större inslag av örter än den omgivan
de terrängen. Nedanför större källflöden bildas ofta
örtrika källmyrar och källbetingade sumpskogar, vilka
oftast har mycket höga naturvärden och är känsliga för
skador på mark och vatten.
Källor kan förekomma som diffusa utflöden av
grundvatten (källdråg) eller mer koncentrerat som en
typisk kallkälla med en vattenyta som kan vara öppen
även vintertid. I båda fallen utmärks källan av en mer
frodig växtlighet än man skulle väntat sig om utflödet
kommit från ytligt markvatten. I och runt markanta
källor och källdråg förekommer ofta utfällningar av

FOTO: BO PERSSON

Gullpudra

Rännil från källa på kalkrik mark.
Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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Örtrika områden längs dråg, bäckar, åar och andra vattendrag

Kännetecken
Skog med frodig markvegetation längs fuktdråg eller rinnande vatten där ytligt, rörligt markvatten ger ett
frodigt fältskikt av högörter och ormbunkar.
MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

• Biotopens avgränsning avgörs av fältskiktets
beskaffenhet, markfuktighet och närhet till
dråg eller vattendrag, i kombination med förekomsten av uppräknade naturvärden
• Körskador i biotopen får inte uppstå. Även
körskador i biotopens närhet som kan påverka
flödet av rörligt markvatten genom avledning,
kompaktering eller dämning måste undvikas
NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE
VARA UPPFYLLDA)

• Högörttyp
• Bäck eller markerat surdråg
• Källflöden

• Förekomst av fria permanenta vattenytor
• Rörligt markvatten/översilning
• Förekomst av grov död ved (stående eller
liggande)
• Träd med socklar vid trädbasen
• Tydligt lövinslag i barrdominerade sumpskogar/dråg
• Skiktning av träd i minst tre tydliga skikt
• Förekomst av särskilda punktvärden såsom
mkt grova lågor (diameter >25 cm), gamla
och/eller senvuxna träd
• Hänsynskrävande sumpskogsarter (ex signalarter eller andra regionalt ovanliga arter)

HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER
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Beskrivning
Svacka med fuktig eller blöt skogsmark i anslutning
till bäck eller surdråg där ytligt, rörligt markvatten
ger ett frodigt fältskikt av högörter och ormbunkar.
Sommartid är växtligheten ofta mycket hög och tät.
Permanent hög markfuktighet och varierande vattenstånd nära bäcken leder till självgallring och god
tillgång till död ved.
Områdets naturvärden är ofta knutna till substrat
som död ved, bäckkanter, källflöden och socklar

FOTO: JAN BENGTSSON

vid trädbaser. Arter som är speciella för miljön är
sådana som gynnas av god vatten- och näringstillgång, hög luftfuktighet och småskaliga störningar,
men som är känsliga för storskaliga förändringar.
Bäckar/dråg som är tydligt nedskurna i sedimentmark klassas som Ravin även om bördigheten är
hög. Mindre bördiga områden längs bäckar och
surdråg klassas vanligen som Sumpskog/dråg med
naturskogskaraktär.

FOTO: JAN BENGTSSON
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Död ved bidrar till att öka variationen i vattenmiljöer och
har stor betydelse för vattendragens funktion, produktion och biologisk mångfald.

Naturvärdet i området är ofta knutet till död ved i olika
former

Längs bäcken finns ett frodigt fältskikt av högörter och
ormbunkar.

Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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Kärr och småvatten

Kännetecken
Kärr och småvatten är en miljö som präglas av vattensamling en stor del av året. De bidrar till att skapa en
variation i landskapet, vilket gynnar såväl växt- som djurarter.
MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

• Lämnas vanligtvis orörda
• Objekt får inte skadas genom ovarsam körning eller torrläggas genom dikningsåtgärder
• I de fall där objekten sedan tidigare är påverkade av skogliga åtgärder, men ändå har
utvecklingsbara skyddsvärden kvar, är det önskvärt att de restaureras så att det blir en
fungerande vattenregim (igen).
NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE VARA UPPFYLLDA)

•
•
•
•
•

Öppna vattenytor
Fuktiga/blöta kantzoner
Speciell vegetation knuten till olika typer av kärrmarker
Livsmiljö för vattenanknutna insekter och andra smådjur
Miljöerna har särskilt värde för vattenödlor, däggdjur och fåglar

HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER
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är kalkgynnade. Fattigkärren som har störst utbredning i landet och finns främst på mer sura marker.
Småvatten är ett samlingsnamn på olika sorters
öppna vattensamlingar såsom smärre kärr, gölar,
tjärnar, märgelgravar, glupar m.m. I begreppet
ingår också tillhörande närområde i form av kantzoner, med eller utan trädvegetation. Småvattnen
kan hålla en vattenyta året runt, men till småvatten kan också räknas objekt som ibland torkar
ut.

FOTO: JAN BENGTSSON

Beskrivning
Kärr ingår i begreppet våtmarker och utpräglande
för kärren är att de får sin främsta vattenförsörjning
antingen från grundvattnet eller från den angränsande fastmarken, samt från nederbörd. Detta
skiljer kärren från mossarna som uteslutande får
vattenförsörjningen från nederbörden. Myrar är ett
samlingsbegrepp för kärr och mossar. Kärren kan
grovt sätt indelas i tre typer, extremrikkärr, rikkärr
och fattigkärr. De två förstnämnda är vanligast i
kalkrika områden och hyser en lång rad växter som

Kärr bör lämnas orörda och får inte skadas genom ovarsam körning.
Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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Äldre Skogsbete

Kännetecken
Skog med tydlig inverkan från äldre skogsbete. Variationen i beståndsstruktur i kombination med förekomst av
störda jordytor med blottad jord skapar viktiga förutsättningar för en varierad flora och fauna.

MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

• Aktiva skogsbeten är mycket sällsynta och i sin helhet bevarandevärda och bör inte vara
föremål för produktionsskogsbruk.
• Ibland kan en försiktig plockhuggning för att snabba på strukturutveckling mot en önskad målbild (ex, flerskiktning eller luckighet) vara motiverad i biotopen.
NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE VARA UPPFYLLDA)

•
•
•
•
•

Olikåldrigt och luckigt trädskikt
Tydligt inslag av äldre träd
Utvecklad grässvål med inslag av konkurrenssvaga kärlväxter
Förekomst av markblottor
Förekomst av ädla lövträd eller hassel
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som sträcker sig långt ner mot marken, vilket tyder på
att de tidigare stått mer friställda. Andra tecken är en
utvecklad grässvål och förekomst av konkurrenssvaga
kärlväxter (exempelvis mosippa och ryl) samt steklar
knutna till delvis solexponerad mineraljord.

Betspräglade äldre skogsbestånd
karakteriseras av ett förhållandevis glest trädskikt med varierande
ålder, trädslagsblandning och
luckighet.

Betande djur har skapat de naturvärden som finns i dessa biotoper.

Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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Beskrivning
Betespräglade äldre skogsbestånd karakteriseras av ett
förhållandevis glest trädskikt med varierande ålder,
trädslagsblandning och luckighet. Ofta domineras
skogarna av barrskog med visst inslag av lövträd. Äldre
granar kan ha vidvuxna kronor och ha ett tätt grenverk

Skogsstyrelsen oktober 2014
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Hassellundar

Kännetecken
Hävdade eller ohävdade erbjuder hassellundarna en stor koncentration av hassel på en begränsad yta. Många
gånger förekommer även ett inslag av andra trädarter som då bildar ett kronskikt över hasseln.
MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE

• Lämnas orörda, kan finnas behov av
naturvårdande skötsel för att bibehålla
hassellundens värden
• Hasseln är ett ljusälskande trädslag varför borttagning av granar och andra träd
som kraftigt skuggar hasseln kan vara
en bra skötselåtgärd
• Var rädd om hasselbuketterna även
sådana som hyser mycket död ved
• Marken i hassellundar är ofta känslig
och lättskadad så undvik körningar med
tunga maskiner.
• Undvik granplantering i hassellundens
omedelbara närhet

VARA UPPFYLLDA)

• Hassel i stor koncentration och med
buskar i olika åldrar och nedbrytningsstadier
• Vanligtvis ett inslag av död och döende
stampartier och grenar som gynnar
svampar och vedinsekter
• Rik markflora
• Hasselnötter är viktig föda för nötkråka
och andra fågelarter
• Hassellundar är trivsamma miljöer att
röra sig i och av sociala skäl bör de därför sparas.

HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER
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Beskrivning
En lundmiljö dominerad av hassel i olika åldrar och
där hasseln växer såväl i grupp (hasselbuketter) som
enskilt. Området har vanligtvis en lång brukartradition bakom sig där odlare skördat nötter och även
använt de böjliga hasselkäpparna (stammarna) för
olika konstruktioner i hushållet samt lövet som foder
till kreatur. Hasseln har varit ett viktigt inslag i många

FOTO: JAN BENGTSSON

hävdade betesmarker. Hasseln trivs bäst på bördig
mark och förekommer i Sverige på spridda platser i
Götaland och Svealand. Det är inte ovanligt att hassellundarna också har ett trädskikt med vanligtvis
grova ädla lövträd eller pionjärlöv såsom asp, björk och
sälg. Man kan säga att hassellundarna är en kulturprodukt som också har höga naturvärden.

I hassellundar kan man hitta blommande vätteros
tidigt på våren.

FOTO: JAN BENGTSSON
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Röj bort inväxande gran i en hassellund

Nötkråkan är en av de som gillar hasselnötter.

Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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Tidigare åkerholmar som ingår i skogsmark

Kännetecken
Mer eller mindre från omgivningen avvikande ytor med öppen gräsvål, busk- eller trädskikt. Många gånger
innehåller åkerholmen gamla grova träd i solexponerade lägen.
MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

NATURVÄRDEN(ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE

• Undanta åkerholmen från traditionell
skogsskötsel. Kan finnas behov av natyrvårdande skötsel.
• Anpassa hänsynen efter den aktuella
åkerholmens befintliga och/eller utvecklingsbara naturvärden
• Solbelysta åkerholmar med gles vegetation bevaras så gott det går i ursprungligt
skick, eventuellt kan det behövas en röjning för att gynna den gamla ängsfloran
• Ta bort första generationen av gran på
åkerholmar som riskerar att förlora sina
värden pga av igenväxning av gran
• Bevara naturvärdesträd och kulturminnesträd (t.ex. hamlade träd)
• Frihugg och bevara kulturlämningar
• Gynna buskarter och bärande träd, särskilt på solsidan av åkerholmen

VARA UPPFYLLDA)

• Små naturliga oaser i en hårt exploaterad omgivning
• Rester av tidigare ängsbruk med tillhörande flora och markfauna
• Insektsrika miljöer tack vare en variation
av örter, buskar och träd, ofta i varma
solexponerade lägen
• Tillflyktsort för kräldjur och smärre
däggdjur (småvilt)
• I vissa objekt finns äldre träd som utgör
lämpliga miljöer för vedsvampar, lavar
och en lång rad insekter.
• Födosöks- och häckningsplatser för
främst olika arter av tättingar som hör
till odlingslandskapet.
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Beskrivning
Åkerholmar tillhör i första hand odlingslandskapet,
men i takt med att hävden upphör, åkermarken
kanske läggs ned eller omvandlas till skogsmark
så berör även åkerholmarna skogsbruket. Det kan
också vara så att åkerholmar i ett aktivt odlingslandskap har fått ett moget trädskikt som skogsägaren önskar hugga i.
Det finns en stor spridning i karaktär på åkerhol
marna. Ursprungligen har de ”avsatts” eftersom de
varit ett odlingshinder. Men det innebar inte att
de var orörda från mänsklig påverkan, tvärtom de
nyttjades för såväl bete som slåtter eller lövträckt
beroende på hur de såg ut. Eftersom flera åkerholmar också hade en grässvål kunde även gräs från
åkerholmar nyttja som vinterfoder åt djuren. En
del åkerholmar uppvisar idag klassiska tecken på
igenväxning med buskar och pionjärträd, andra har
redan från begynnelsen haft ett trädskikt som idag
består av gamla grova träd med höga naturvärden.
Åkerholmarna skapar variation i ett i övrigt ensartat odlingslandskap och de utgör många gånger en
oas för arter som annars är undanträngda av kultiveringen.

Åkerholmarna är ofta insektsrika miljöer tack vare en
variation av örter, buskar och träd ofta i solexponerade
lägen.

Ta bort första generationen av gran på åkerholmar som riskerar att förlora sina värden pga av igenväxning av gran.
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Brynmiljöer i anslutning till öppen jordbruksmark

Kännetecken
Bryn är artrika, solbelyst övergångsmiljöer mellan skog och jordbruksmark. En fin brynmiljö har ofta en
stor variation av trädslag, åldrar och trädstorlekar och ett välutvecklat buskskikt.
MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

• Gynna olika lövträd och buskar i anslutning till öppen mark. Viss försiktig naturvårdande plockhuggning av gran kan ske.
• Högkapa gärna några träd.
• Spara gärna rishögar i brynen som skydd
för smådjur och som utvecklingsmiljöer
för busk- och vedlevande insekter.
• Skapa lövdominans genom att gynna
olika lövträd och buskar vid röjning.
• Vid föryngringsarbetet bör en zon av
varierande bredd lämnas oplanterad så

att lövträdsrika zoner nyskapas. Detta kan
ske genom självföryngring eller plantering
av olika lövträd.
NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE
VARA UPPFYLLDA)

Ofta en stor variation av blommande buskar
och träd
• Välutvecklat buskskikt
• Solbelysta träd och buskar
• Stor variation av trädslag, grovlek och ålder
• Död ved
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ger hög individrikedom. Många rovdjur nyttjar de rika
brynen som jaktmarker. Lövträd och buskar skapar
identitet och förhöjer upplevelsevärdet av landskapet.
Brynen har dessutom ofta en vinddämpande effekt.

FOTO: JAN BENGTSSON

Beskrivning
I övergången mellan skog och öppet landskap skapas
goda förutsättningar för stor artrikedom. Många
äxter och djur samsas om utrymmet. Här råder normalt ett varmt klimat och hög produktion, vilket även

Olvon

Påfågelöga
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Gynna olika lövträd och buskar i ett bryn, naturvårdande plockhuggning av gran bidrar till en ökad skiktning.

Skogsklocka
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Igenvuxna hagmarker och lövängar

Kännetecken
Igenvuxna hagmarker och lövängar uppvisar en stor artrikedom bland träd och buskar i olika åldrar. Ett äldre
trädskikt med äldre grova lövträd som genom sin vidkronighet vittnar om en öppenmarks epok. Ofta finns
tydliga spår av beteshävd, lövtäkt eller slåtter. I grässvålen kan det finnas kvar arter som skvallrar om det forna
markutnyttjandet.
MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

NATURVÄRDEN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE

• Undanta miljöerna från traditionellt
skogsbruk, kan finnas behov av naturvårdande skötsel
• Välj en målbild hur objektet skall utvecklas på lång sikt
• Om valet hamnar på att återskapa hagmarks- eller ängsmarksvärden så gör
en detaljerad skötselinstruktion för vilka
värden som skall gynnas på kort och
lång sikt
• Om valet blir att gynna naturskogsutvecklingen så skall beståndet i huvudsak
lämnas orört.
• Spara öppnare partier (gläntor) och
plantera inte igen dem

VARA UPPFYLLDA)

• En mångfald växt- och djurarter
• Tydligt inslag av äldre, grova träd som
tidigare varit frivuxna
• Stort lövinslag
• Död ved i olika former och nedbrytningsstadier
• Insektsrika miljöer tack vare en variation
av örter, buskar och träd
• Rikt fågelliv, fladdermöss och andra
däggdjur
• Örter och fauna kopplat till äldre hävd
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I takt med att hävden upphör så startas en igenväxning. Trädslag som brukar invadera dessa marker
när mulen och lien försvunnit är främst olika pionjärträdsarter samt gran tillsammas med allehanda
buskarter. Arter knutna till mer öppna och solbelysta
miljöer får nu konkurrens av skogsarter. Detta innebär att många av dessa igenväxande miljöer har stor
artrikedom. När man skall bedöma igenväxningsmarkernas naturvärden kan man uppleva att naturvård står mot naturvård. Valet kan stå mellan att
frihugga de gamla träden, öppna upp gräsytorna och
kanske ta upp den gamla hävden på nytt eller låta
igenväxningen fortsätta mot en fullskiktad lövnaturskog med rikligt med död ved. Har man inte tillgång
till betesdjur krävs det återkommande skötsel för att
bibehålla den öppna karaktären.

FOTON: JAN BENGTSSON

Beskrivning
Hagmarker och lövängar är kulturprodukter som
vittnar om gångna tiders brukande. Utseendet av
båda naturtyperna är starkt förknippat med intensiv
hävd.
Hagmarken (som ofta var inhägnad) nyttjades
främst för betesdjur, gräs- och lövtäckt. Utmärkande
för de gamla hagmarkerna är glest stående äldre
lövträd med vida kronor. Många av dessa träd har
idag håligheter med mulm, döda grenar eller står
kvar som torrträd. Floran är ofta rik och buskskiktet
präglas av beteståliga buskar, gärna med tornar.
Lövängen hade också buskar och träd, gärna hamlade. I många lövängar fanns det även en variation av
öppna ängspartier och smärre träddungar. Brukandet bestod främst av slåtter, lövtäkt och i förekommande fall skörd av hasselnötter.

Penngrova kläckhål i fnösketicka, en
markör för lång kontinutet av gammal
björk i området
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Svavelticka på ek.

Återskapa hagmarken genom att friställa äldre träd.
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Yngre brandfält

Kännetecken
Utmärkande för det yngre brandfältet är stående och liggande trädstammar samt svedd mark.
MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE VARA UPPFYLLDA)

• Bränd skog har ett högt miljövärde och kan oftast klassas som nyckelbiotoper. Mindre
partier av skog enligt beskrivningen ovan bör alltid lämnas som hänsynsytor. Större
brända områden ”brandfält” bör ges någon form av skydd, formellt eller frivilligt, både
för att värna nutida värden och utveckla framtida värden exempelvis lövbrännor. Extra
hög prioritet för skydd bör områden med synlig brandhistorik ha.
NATURVÄRDEN

• Rikligt inslag av branddödade träd och lågor.
• Tydligt inslag av brända björkar, även klena.
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Primärt gynnas en rad insektsarter och vissa kärlväxter. Bland insekterna kan nämnas sotsvart praktbagge,
slät tallkapuschongbagge och raggbock. Den flora som
gynnas hör främst till arter vars frö finns i en platsbunden fröbank,.t.ex svedjenäva. I den konkurrensfria
miljön etableras tidigt växter vars frö sprids med vinden upphängda i ”fallskärmar” ex dynört, korsört, sälg
m.fl. Nybrända träd lockar direkt hackspettarter som
exempelvis spillkråka och tretåig hackspett. Svampfloran kan på nybrända marker vara rik och på brända
björkar kan den svarta, bollrunda skiktdynsvampen ses.

FOTO: JAN BENGTSSON
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Beskrivning
Här avses träd eller områden som i sen tid varit utsatta
för brand. Mark och/eller träd har tydliga spår efter
brand, exempelvis i form av markblottor, bränd ved
och kådflöden. Sotsvarta stammar sätter sin prägel
på kvarvarande skog. Beroende på brandens intensitet och tiden efter branden förekommer ett inslag av
branddödade träd. Efter brand på mager mark uppstår
till slut en tallföryngring, i vissa fall med inslag av asp
och sälg. På goda, näringsrika marker är oftast lövföryngringen riklig och här kan på sikt en s.k. lövbränna
bildas. Brända träd och s.k. brandfält är attraktiv
främst för vissa insekter, men även för svampar och
fåglar ex hackspettar. På vissa marker kan en rik och
rar kärlväxtflora uppstå under en tid.

Mosippa är en av de primärt gynnade kärlväxterna
efter en brand.

Tretåig hackspett, tidig besökare på färska brandfält.

FOTO: JAN BENGTSSON
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Ett brandfält med tydlig brandhistorik.

På brända björkar kan den svarta, bollrunda skiktdynsvampen ses.
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Träd och buskar med naturvärden

Kännetecken
Naturvärdesträd är träd som hunnit utveckla naturvärden i någon form. De kan vara grova eller senvuxna äldre
träd. De kan vara äldre, senvuxna, eller grova träd. Men det kan även vara träd eller buskar som är ovanliga.
MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

• Naturvärdesträd sparas i samband med skogliga åtgärder
• Undantag från att spara naturvärdesträd kan göras vid risk för skador på människor
och byggnader samt för träd som hotar att falla över elledningar
• Vindfällda naturvärdesträd ska inte upparbetas såvida de inte utgör hot mot byggnader, människor eller stoppar framkomlighet på vägar och stigar.
NATURVÄRDEN

•
•
•
•

Äldre grova träd med håligheter med mulm
Viktiga miljöer för trädlevande svampar, mossor och lavar
Rik artförekomst av ryggradslösa djur i ved, bark, håligheter och lövverk
Död ved i olika former och nedbryningsstadier
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Beskrivning
Naturvärdesträd är träd som har hunnit utveckla
särskilda naturvärden. Naturvärdesträden kan förekomma som avvikande inslag i ordinär skog, samlat i
bestånd med höga naturvärden eller spridda i land
skapet som solitärer eller grupper i olika typer av
kulturmarker.
Till naturvärdesträd räknas levande eller döende
träd som har gröna blad eller friska barr i kronan. De
ska ha speciella naturvärden och vara avvikande från
virkesträden i det bestånd som avverkas.
Exempel på naturvärdesträd:
- Grova och/eller äldre träd med höga naturvärden
inklusive grova enar och grova, tidigare frivuxna
hagmarksgranar.
- Gamla senvuxna träd
- Boträd med risbon, hålträd eller grova träd med
påtagligt vid och grovgrenig och/eller platt krona.
- Grov hassel, grova aspar och alar i barrdominerade
bestånd om de inte förekommer rikligt.
- Trädformig sälg, rönn, oxel, lönn, lind, hägg, fågelbär, alm och hagtorn i barrdominerade bestånd (>
7 cm i bhd).
- Träd med påtagliga, öppna brandlyror och träd med
tydliga äldre kulturspår.

Tall med spår av brandljud.

FOTO: MALIN ANDERSSON
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Gråspetten häckar gärna i gamla aspar på öppna hyggen som gränsar mot äldre granskogspartier.

Äldre grova ekar med håligheter och mulm är viktiga
för många arter
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