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Miljöhänsyn vid avverkning i  
brandområdet
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Skogsbränder skapar miljöer som är viktiga för en rad olika arter både på kort och lång 
sikt. Efter en brand är det därför extra viktigt att tänka på naturhänsyn vid skogliga 
åtgärder.

Efter stora bränder kommer troligtvis den största 
delen av ytan att avverkas med maskin enligt gängse 
metoder. Med en riktad och medveten naturhänsyn 
idag kan de framtida produktionsskogarna ”kryddas” 
med biologiskt viktiga inslag. Innan skogen anmäls 
för avverkning bör man därför fundera på om områ-
det kan passa som frivillig avsättning. 

Samma regler gäller för naturhänsyn vid avverkning 
i brandområden som för naturhänsyn vid annan av-
verkning. Detta gäller även åtgärder för att undvika 
skador på mark och vatten.

EXEMPEL PÅ GOD HÄNSYN EFTER BRAND
En del områden är särskilt lämpliga att lämna som 
naturhänsyn efter en brand. Dessa kan vara
• Områden med hårt bränd skog, exempelvis i 

kantzoner mot myr, sjö, vattendrag eller i  
blockiga områden

• Bränd skog på hällmarker

• Bränd skog på myrholmar och uddar

• Bränd skog i tidigare lämnade hänsynsytor

• Skog på blöt-fuktig mark (bränd eller inte bränd) 

Observera att skog på impediment är lagskyddad 
och alltid ska lämnas.

Skog på fuktig-blöt mark lämnas. Exempelvis  mot bäckar, 
vattendrag, sjöar.

Bränd skog i zonmiljöer mot myrar, sjöar och vattendrag 
lämnas.

Skog på impediment lämnas. Lämna också gärna skog på 
hällmarker.
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När man funderar över naturhänsyn med koppling 
till träd och död ved bör man särskilt tänka på att:

• Lämna levande, brandskadad grov tall, spridda 
eller i grupp: dessa utvecklar på sikt brandljud 
och tjärrik ved

• Lämna all asp och sälg

• Prioritera att lämna bränd björk, levande och/
eller död: brända, grova eller klena lövträd är 
mycket viktiga som föda för vedlevande insek-
ter, hackspettar och vissa svampar, till exempel 
brandskiktdyna  

• Lämna bränd kolad ved, exempelvis grova lågor, 
högstubbar och grova träd: dessa är viktiga för 
många insekter, till exempel raggbock. Särskilt 
viktigt att lämna död ved på kontinuerligt solbe-
lysta platser, i div zoner, på hällar och liknande.

• På platser där människor uppenbart färdas eller 
vistas kan högstubbar och döda naturvärde-
sträd läggas ner ur säkerhetssynpunkt.

MÅLBILDER FÖR GOD MILJÖHÄNSYN
Till stöd för tankar och beslut kring god miljöhänsyn kan man använda de målbilder 
som Skogsstyrelsen och skogsbruket gemensamt tagit fram. Dessa finns att hämta på 
www.skogsstyrelsen.se/miljohansyn
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Brandskiktdyna.Kläckhål raggbock.

Grov, levande brandskadad tall lämnas gärna spritt eller 
gruppvis.

Prioritera att lämna bränd björk, även klen björk.

Lämna kolad ved,  exempelvis grova lågor.


