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SCA Skog

SCA

är Europas största privata skogs-
ägare, med mark från kust till fjäll. Vi
är även en stor aktör hos privata markägare. Vi har
därmed ett stort ansvar för hur vi utför skogliga
åtgärder. Vårt mål är att bruka skogen långsiktigt,
utan att mark, vatten eller luft tar skada, samtidigt som
vi genom en anpassad naturhänsyn bibehåller ett rikt
djur- och växtliv, där alla arter har möjlighet att fortleva
i landskapet. Det senare kallar vi för ”att bevara
biologisk mångfald”.

SCAs skogsbruk är sedan 1999 certifierat enligt den
svenska FSC®-standarden. FSC, eller Forest Stewardship Council, är ett globalt skogscertifieringssystem
som i Sverige stöds av bland annat miljöorganisationer, samer, arbetstagarorganisationer och skogsföretag. FSC verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens
skogar.
Sedan november 2011 är SCAs skogsbruk även
certifierat enligt PEFCTM. PEFC-certifieringen innebär bl
a krav på att alla skogliga entreprenörer skaffar bevis
om entreprenörscertifiering enligt PEFC. De hänsyn
som tas upp i denna broschyr är dock oförändrade.
Naturhänsyn är en självklar del i all vår verksamhet.
Tidigare har naturhänsynen till stor del varit kopplad till
slutavverkning, men det är viktigt att ta naturhänsyn
även vid övriga åtgärder som t ex vägbyggnad,
markberedning, röjning, gallring och gödsling.
SCAs handledning för naturhänsyn vid slutavverkning
har funnits sedan 1987 och detta är den sjätte
uppdaterade versionen. Handledningen riktar sig
huvudsakligen till två målgrupper: planerare och
skogsmaskinförare.
I den här utgåvan har vi beaktat den nya svenska
FSC-standarden från 2010. En annan nyhet är att vi
tydligare beskriver varför våra naturvårdsåtgärder är
viktiga. Vi låter några av skogens alla invånare träda
fram, och berättar om hur just de gynnas av natur
hänsynen. Även om du som läsare kanske inte
k ommer att känna igen alla arter som tas upp, är
det vår förhoppning att handledningen skall inspirera
dig till att lära dig mer om våra skogar.
SCA Skog, skogsvårdsavdelningen, maj 2013
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Hänsynsområden, hänsynsytor
och detaljhänsyn
Naturhänsynen kan delas upp i tre nivåer:
hänsynsområden, hänsynsytor och detaljhänsyn.

Hänsynsområden omfattar områden som är större än ca 1 ha och som skötselklassats. En skötselklassning innebär att vi har fattat beslut om att spara, överhålla eller bruka området med alternativa metoder.
Hänsynsområden är områden med höga naturvärden som exempelvis urskogsartade naturskogar,
äldre lövrika skogar och olika typer av sumpskogar.

Hänsynsytor omfattar kantzoner, surdråg, hällmarkspartier och bergsbranter med mera, som sparats
i samband med avverkning. Hänsynsytor har en areal på ca 0,1-1 ha.

Detaljhänsyn omfattar sparande av enstaka träd, trädgrupper, högstubbar, lågor och mindre surdråg med
mera. Detaljhänsynen har en yta mindre än 0,1 ha (33 m x 33 m).
3

Planering
Ekologisk landskapsplanering
Naturhänsyn planeras såväl på landskapsnivå som på beståndsnivå. När vi planerar på landskapsnivå och bildar hänsynsområden kallas det ekologisk landskapsplanering, ELP. Detta görs i
en särskild planeringsprocess som finns beskriven i en separat
instruktion.
I en ekologisk landskapsplan anges vilka områden som, med
hänsyn till deras naturvärde, helt skall undantas från skogsbruk,
överhållas eller skötas med alternativa metoder.

Urskogsartad sumpskog som
helt undantas från avverkning.

Lappticka
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Långskägg

PlanerIng

Lövbränna med skogsfru

Björkpraktbagge

Traktplanering
En förutsättning för god naturhänsyn på beståndsnivå är en väl utförd traktplanering. Traktplaneringen omfattar utsyning, taxering och detaljplanering.

Utsyning
All avverkning skall föregås av en systematisk
genomgång av drivningsenheten på barmark, s k
utsyning.
Kontrollera alltid i förväg i SkogsGIS om det
finns uppgifter om drivningsenhetens naturvärde,
t ex om den är en hänsynsbiotop eller är skötselklassad. Urskogsartade skogar är exempel på områden
som skall lämnas helt orörda medan lövrika skogar
är exempel på avdelningar som ofta bör överhållas
eller skötas med alternativa metoder. Gransumpskogar kan i regel blädas eller plockhuggas.
Nyckelbiotoper skall helt undantas skogsbruk
eller skötas så att naturvärdena gynnas. Observera

att all form av avverkning i en hänsynsbiotop
kräver extra omsorgsfull planering och god kunskap hos den som planerar och avverkar.
Många hänsynsbiotoper har missats vid våra
tidigare inventeringar och finns därför inte registrerade och skötselklassade i SkogsGIS. Vid utsyningen för slutavverkning och äldreskogsgallring
skall det därför alltid göras en bedömning om
avdelningen har sådana naturkvaliteter att hela
eller delar av avdelningen bör undantas från avverkning eller skötas med alternativa metoder.
Denna naturvärdesbedömning finns beskriven i en
egen instruktion.
I de fall man vid utsyningen undantar områden
som är större än ca 1 ha från slutavverkning och
dessa har påtagliga naturvärden skall de ”läggas
in” i den ekologiska landskapsplanen. Då skall en
ny skoglig avdelning bildas, hänsynsbiotopsnamn
anges och området skötselklassas.
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Planering
Vid utsyningen registreras naturAvvikelsehantering och förbättringshänsynen genom att hänsynsytor
förslag
som inte skall slutavverkas digitali
Vid större eller återkommande brister i
seras. Det är traktplanerarens uppplaneringen skall maskinlagen använda
gift att uppmärksamma naturhänSCAs rutin för förbättringsförslag och
syn som är större än ca 0,1 ha,
avvikelsehantering, FARt.
d v s hänsynsytor. Om behov finns
skall hänsynsytorna snitslas. Detta
Riktlinjer för naturhänsyn
gäller framför allt vinteravverk
Naturhänsynen skall vara såväl funkningar, då gränserna kan vara svåra
tionell som kostnadseffektiv. Detta
att se.
innebär att de miljöer vi lämnar eller
För de hänsynsytor som registreskapar skall gynna de arter vi värnar
rats ges direktiv till avverknings
särskilt om, samtidigt som vi inte lämlagen om vilken typ av hänsyn som
nar för mycket värdefullt virke. An
Doftticka
skall tas. I de fall områdena skall
delen som lämnas skall variera rejält
plockhuggas skall man ange volymuttaget. Om det
både inom och mellan avverkningstrakterna. Det är
vid utsyningen upptäcks några speciellt värdefulla
behovet av att skydda arter och miljöer som avgör
typer av detaljhänsyn som avverkningslaget lätt kan
hur mycket som lämnas.
missa, t ex grova lågor, markeras även dessa i fält
Varje avverkningstrakt är unik och det går därför
och på karta. Detta är särskilt viktigt på trakter
inte att ha entydiga anvisningar om hur naturhänsom planeras för vinteravverkning.
synen skall utformas. Inom vissa trakter finns det
På en del triviala trakter finns det få eller inga
goda förutsättningar för att ta omfattande naturhänsynsytor. För att lämna ett tillräckligt antal
hänsyn, medan det inom andra kan vara svårt att
evighetsträd skall man i direktivet ange hur många
finna någon form av funktionell naturhänsyn.
och hur stora trädgrupper som skall lämnas. Som
en tumregel räcker det med 2-3 procents hänsyns
Avverkningstidpunkt
areal för att tillgodose kravet på i genomsnitt minst
Förutom att ta hänsyn till hotade eller sällsynta
10 evighetsträd per hektar på triviala trakter.
däggdjur och fåglar är det viktigt att inte orsaka
För att undvika stora kala ytor skall man i direk
allvarliga störningar under deras fortplantningstid.
tivet ange hur många trädgrupper som skall ställas.
Kungsörn och havsörn är särskilt störningskänsLåt avverkningslaget själv bestämma var trädgrupliga under perioden 1 januari till 31 augusti. Övriga
perna lämnas, såvida inte lämpliga grupper identistörre rovfåglar är särskilt känsliga från 1 mars till
fierats under utsyningen.
31 juli (bivråk till 31 augusti). Undvik störning
under denna tid genom att i skogsvård och avverkTaxering
ning hålla följande avstånd: havsörn och pilgrimsOm en taxering görs separat från utsyningen skall
falk ca 1 000 meter, kungsörn 500 meter, fiskgjuse
den som taxerar komplettera med hänsynsytor som
300 meter, berguv 200 meter samt lappuggla och
inte beaktats vid utsyningen. Det är viktigt att alla
slaguggla 100 meter.
som besiktigar en trakt före en avverkning kompletI särskilt fågelrika miljöer, som t ex skiktade lövterar med ny information om naturhänsynen.
dominerade bestånd och strandskogar, skall avverkning undvikas under häckningsperioden under vår
Detaljplanering av avverkningslagen
och försommar.
Det är avverkningslagens uppgift att ta detaljhänsyn. Ändamålsenlig hänsyn kräver ofta att avverkningslagen utför en detaljplanering. Då planeras
t ex hur evighetsträd, trädgrupper och mindre
surdråg skall lämnas och var drivningsvägar skall
läggas för att undvika körskador.
Avverkningslagen bör också i förväg planera hur
hänsynsytor som markerats på traktkartan vid ut
syningen, men inte snitslats, skall hanteras. Vid
vinteravverkning krävs mer omfattande detaljplanering än vid barmarksavverkning. Om avverknings
lagen upptäcker hänsynsytor som inte uppmärksammats vid traktplaneringen skall även dessa
lämnas. Vid oklarheter som kräver omedelbart
besked, ta kontakt med distriktsansvarig.
Kungsörn
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Planering

Snitsling av gränser
Gränser som inte kan återfinnas tydligt i terrängen och som måste vara exakta, till exempel fornlämningsområden och rågångar, skall
snitslas. Band med tre färger markerar hänsyn.
Band med två färger markerar gränser eller
vägar. Det finns en särskild instruktion för
snitsling, där det finns mer information.
I tabellen intill visas vilka band som används.
Lokala tillägg kan förekomma.

Yttergränser, rågång

Färg

Text

Logotyp

Röd-gul

GRÄNS

SCA
SCA

Naturvård

Röd-gul-vit

NATURHÄNSYN

Naturvård detaljhänsyn

Röd-blå-vit

NATURHÄNSYN - DETALJ

SCA

Forn- och kulturmiljö

Orange-gul-svart

KULTURMILJÖHÄNSYN

SCA

Basväg, väglinje

Blå-gul

VÄG

SCA

Kojplan/avlägg

Röd-vit

AVLÄGG

SCA

Exempel på karta över en drivningsenhet:
Skala 1:5000

2011-06-14

1558200
|

1558400
|

1558600
|

|
1558000

|
1558200

|
1558400

|
1558600

6898400
|

1558000
|

6898200
|

6898400
|

6898000
|

6898200
|

6897800
|

6898000
|

120 MEDELPAD
27 DISTR 27
68982 15582 Areal 9,37
16H9B

Drivningsenhet
Ursprung
Huggningsform

45569 KALLRÅ
1 ES
Sluthuggning kal

6897800
|

Förvaltning
Distrikt
Larmkoord.
Kartblad

Naturhänsyn
Nr

Area

Hänsynstyp

Åtgärd

1

0,75

Trädsamling

Ingen avverkning

2

0,03

Annat

Plockhuggning naturhänsyn

3

0,07

Sumpskog

Ingen avverkning

4

0,07

Surdråg

Plockhuggning naturhänsyn

5

0,46

Kantzon bäck

Ingen avverkning

Uttag
200
150

Band

VFörråd

Ja

200

Ja

0

Ja

175

Ja

50

Ja

200

Naturvårdsklassning

Anteckningar till Naturhänsyn
Nr

Anteckning

1

Sluttning med inslag av asp och sälg samt i viss mån död ved. Sparas.

2

Kolbotten, hugg rent o ställ högstubbar runt.

3

Område m sämre bärighet o död ved.

4

Område m källa. Spara lövet.

5

Kantzon bäck sparas.
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Impediment
Impediment är lågproduktiva marker som myrar eller hällmarker. Ofta finns det
gamla, senvuxna träd. Jordmånen på hällmarker är tunn och känslig. På blötare
impediment är det stor risk att skogsmaskiner orsakar djupa torvspår.
• Ingen avverkning får ske på impediment, d v s marker med en produktions
förmåga mindre än 1 m3sk/ha och år. Detta gäller även småimpediment
som inte är figurlagda på kartan.
• Körning på impediment
skall undvikas.

Urskogsartad naturskog med gott om
lågor är ett exempel på en nyckelbiotop
som helt skall undantas från skogsbruk.
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Större barkplattbagge

PlanerIng

Norna

Nyckelbiotoper – områden med särskilt höga naturvärden
Områden med mycket höga naturvärden och som är särskilt
viktiga för rödlistade växt-, svamp- och djurarter kallas för
nyckelbiotoper.
Större barkplattbagge är en av många arter som drar nytta
av att nyckelbiotoper lämnas. Den är mycket ovanlig och trivs
i grova granlågor i fuktiga granskogar som brunnit sällan.
• Nyckelbiotoper skall sparas såvida det inte krävs olika skötsel
åtgärder för att bevara eller långsiktigt främja deras naturvärden. Urskogsartad naturskog är exempel på en nyckelbiotop
som skall sparas. Alla eventuella åtgärder i en nyckelbiotop
skall föregås av ett samråd med Skogsstyrelsen.
• Om rödlistade arter förekommer i områden som inte är
nyckelbiotoper tas lämplig hänsyn, t ex genom användning
av alternativa metoder eller omfattande detaljhänsyn.
• Särskilda instruktioner finns för hantering av rödlistade
arter och nyckelbiotoper.
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Exempel på
Blockmark med tall,
asp och torrträd

Trädgrupp med flera
naturvärdesträd
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Bergsbrant

Trädgrupp, sälgar
med doftticka

Hällmarksimpediment

Torraka, naturliga hög
stubbar och låga med
hänsynsstubbar runt

Trädgrupp asp

Surdråg

naturhänsyn
Hällmark

Kolbotten

Kantzon mot bäck

Trädgrupp

Sumpskog

Sälg med lunglav

Udde med äldre tallar

Rönnar

Kantzon mot myr

Kantzon mot sjö

Nyskapade högstubbar
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Hänsynsytor
Kantzoner mot myrar och sjöar
Kantzoner vid myrar och sjöar är viktiga för många
växter och djur. Luftfuktigheten är högre där och
det gynnar bl a uttorkningskänsliga trädlavar.
Kantzoner gynnar även spridningen av mer vanligt
förekommande hänglavar som garnlav och skägg
lav, som också är till nytta för rennäringen. Gamla
träd som lämnas i kantzonen kan även hjälpa arter
att sprida sig till omgivande skog.
Kantzoner med ett fältskikt av blåbärsris är en
viktig miljö för tjäderhönor och kycklingar, som
hittar både skydd och föda där.
• Spara kantzoner mot myrar och sjöar. Kant
zonens bredd skall variera med markfuktighet,
naturvärden och risk för körskador.
• Kantzoner med höga naturvärden lämnas i sin
helhet. Kantzoner med höga naturvärden känns

igen genom att de ofta är varierade och avviker
från den omgivande skogen. Kronskiktet är flerskiktat, med både små och stora träd. Det är
gott om död ved och gamla träd. Andelen lövträd är ofta högre än i den omgivande skogen.
• Finns det en successiv övergång med fuktig mark
mot myren eller sjön sparas denna, men om torr
mark sluttar ner mot en myr/sjö sparas bara
enstaka träd. Utskjutande, mindre uddar i myrar
och sjöar kan gärna sparas i sin helhet.
• Kantzoner med rikligt med hänglavbärande träd
skall göras extra breda.
• Undvik att lämna långa, smala kantzoner med
grov gran, eftersom friställd gran lätt torkar
eller blåser ned.
Skägglav

Garnlav
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Kantzoner mot bäckar och åar
Kantzoner vid vattendrag skapar skugga och förser
vattendragen med nedfallande löv, barr och annat
organiskt material. De gör också att tillförseln av
död ved ökar i bäckar och åar. Det är viktigt eftersom naturskogarnas vattendrag var rika på grov
död ved, vilket bl a gynnade fiskar som öring.
Kantzoner mot vattendrag sparas framför allt för
att skydda växter och djur i vattendragen, men
ibland är bäckskogarna i sig själva värdefulla bio
toper med en rik flora och fauna. Detta gäller speciellt
bäckskogar som årligen översvämmas vid högvatten

flödena och bäckskogar i utströmningsområden där
grundvattnet tränger fram. Denna typ av bäckskogar
ligger oftast i markerade svackor i terrängen.
Särskilt värdefulla är bäckskogar i anslutning till
forsande vattendrag eller där bäcken meandrar
(slingrar) genom finjordsrika marker. Dessa kräver
större hänsyn än en generell kantzon mot bäcken.
Ofta krävs det att man skapar en större hänsynsyta
eller ett hänsynsområde av omkringliggande skog.
• Spara kantzoner mot vattendrag.
• Kantzonsbredden skall variera med markfuktigheten, naturvärdena och de naturliga förutsättningarna för att skapa en stormfast
kantzon.
• Spara alltid underväxt, klenare träd
och samtliga lövträd i anslutning
till vattendragen.
• Skapa bredare kantzoner mot fiskförande vattendrag och smalare
mot bäckar som mer eller mindre
torkar ut på sommaren.
• Undvik om möjligt att avverka
samtidigt på båda sidor om en
bäck.
• Hyggesavfall av grenar och toppar
som hamnat i bäckar bör rensas
bort. Grov ved kan lämnas.

Öring
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Hänsynsytor

Plockhuggning och avverkning i triviala kantzoner
På grund av tidigare skogsbruk kan kantzonen ibland
vara ensartad. Löv kan ha gallrats ut och likstora barrträd kan stå jämnt placerade ända fram mot bäcken,
myren eller sjön. Det kan också ha gjorts en slentrianmässig och felaktig förröjning inför gallringen.
Förutsättningarna för att skapa en funktionell
kantzon är då dåliga. Risken är stor att större granar
som lämnas blåser ner och på finjordsrika marker
kan detta orsaka erosion till bäckar och åar.
• Plockhuggning och avverkning får endast ske
i de kantzoner där detta har angivits i traktdirektivet.
• Försök att skapa en varierad och skiktad kant
zon genom att plockhugga träd närmast kanten
mot hygget. Skapa hellre en bred och skiktad
kantzon, än ett smalt ”spjälstaket” med likåldriga träd.
• Plocka ut de ekonomiskt värdefulla träden,
speciellt sågtimmertall. Lämna alla naturvärdesträd samt flera grövre eller
äldre träd.
Mindre bra

• Många arter är helt knutna till gamla, grova
granar eller grov granved. En generell plockhuggning av grov gran i kantzonerna får därför
inte ske. Variera plockhuggningen genom att
lämna en del grova granar och en del ogallrade
granpartier.
• Ibland är det inte möjligt att ens med plock
huggning skapa en stormfast kantzon. När kantzonen består av trivial genomhuggen skog, samtidigt som risken för körskador är liten, kan
delar avverkas ända fram mot vattendraget.
Detta skall då framgå i traktdirektivet. I gengäld
sparas bredare kantzoner med mer stormfast
skog på andra delar. Ställ hänsynsstubbar (ca 1,3
meter höga) för att säkerställa att det inte markbereds inom den avverkade kantzonen.
• Kapa och lämna några grövre stockar i större
fiskförande vattendrag vid plockhuggning av
grov gran i triviala kantzoner.

Bra

Kantzoner mot kulturmark
Spår av äldre tiders skogsbete kan bland annat ses i form av äldre ”kjolgranar”, som kännetecknas av att de har en vid och ofta levande krona
ända ner till marken. Ofta finns det också en del ljuskrävande arter som
trivdes i det mer öppna landskapet och gynnades av slåtter och bete.
• Spara utvecklade
bryn mot odlad
mark, fäbodar
med mera.

Kantzoner mot bergsbranter och rasmark
I kantzoner mot bergsbranter och rasmark finns det ofta gott om gamla
träd och död ved. Vatten kan sippra längs lodväggar eller mellan stenblock och där kan man ofta hitta uttorkningskänsliga mossor.
• Spara kantzoner mot bergsbranter, lodväggar och rasmark.
• Plockhugg gran i miljöer som domineras av ljus
krävande trädslag som tall och asp.
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Hänsynsytor

Mindre sumpskogar, surdråg och kallkällor
Även mindre blötområden kan hysa värdefulla
växter eller djur och vara känsliga för störningar.
Ett exempel på en art som finns på delvis nedbrutna
granlågor i fuktiga skogar är rosentickan. Den
gynnas av kontinuerlig tillförsel av grova granlågor,
vilket gör det viktigt att helt lämna områden med
gott om gammal gran och död ved.
• Mindre sumpskogar och surdråg lämnas eller
plockhuggs.
• Alla blöta marker lämnas helt. Sumpskogar
med speciella naturvärden i form av gamla och
långsamväxande träd och död ved lämnas.
• Sumpskogar och surdråg på fuktig mark som
saknar speciella naturvärden kan plockhuggas.
Vid sådan avverkning bör maximalt halva
virkesförrådet plockas ut. Tänk på riskerna
för körskador vid drivning i sumpskogar. Ifall
gränserna är otydliga – ställ hänsynsstubbar
för att markera var man inte bör markbereda.
• I mer långsmala (mindre än cirka en trädlängd
breda) surdråg som saknar speciella naturvärden
kan det vara mer funktionellt att plockhugga
grov gran. Lämna allt löv och ställ hänsyns
stubbar i kanterna. Uttaget kan då bitvis bli
mer än halva virkesförrådet, men lämna i gengäld de delar som är bredare eller ligger mer
skyddat i terrängen. Samtliga naturvärdes
granar lämnas alltid.

Rosenticka
• S para alltid skog runt kallkällor och källpåverkad
mark. Tänk på risken för stormfällning, eftersom stora träd kan riva upp mycket jord. Kring
mindre källor kan det vara ett bra alternativ att
plockhugga enstaka större granar, ifall det går
att göra samtidigt som man bibehåller beskuggning av källan och utan att man orsakar kör
skador.
• Undvik körskador vid sumpskogar, surdråg
och källområden genom planering och före
byggande åtgärder som till exempel risning av
basvägar. Markvegetationen och små svackor
i terrängen kan visa var det finns risk för körskador intill dessa biotoper.
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Hänsynsytor

Häll- och blockmarker
På häll- och blockmarker trivs djur och växter som
gynnas av en solbelyst miljö. Ett exempel är reliktbocken (se bild sid 22), som lever i gamla solbelysta
tallar och ger ett guldskimrande kådflöde på den
grova pansarbarken.
Häll- och blockmarker utgörs ofta av impediment med små partier produktiv skogsmark insprängda. I de mest svårbrukade områdena kan
naturvärdena vara höga, med gott om gammal
tall, asp och död ved.

• Lämna alla träd som växer på impediment.
• Spara små produktiva områden mellan hällmarks
impediment. Spara också produktiva hällmarksområden som är svåra att skogsodla.
• Plockhugg en del värdefulla sågtimmertallar på
produktiv mark mellan impedimenten, men lämna
alla överåriga träd. En generell plockhuggning av
grov tall får inte ske.
• Undvik att lämna skyddande kantzoner runt häll
och blockmarker, eftersom det är en miljö som
oftast skall få vara solbelyst.
• Undvik körning på berghällar, eftersom skador
på lavvegetation ofta kan bli omfattande och
långvarig.

Raviner
Skogar i raviner har ofta
skonats från skogsbränder
och har i regel brukats mindre
intensivt än omgivande skog.
Raviner fungerar därför ofta som
skyddade platser, refugier, för störningskänsliga arter. I en del raviner
påträffas barrskogsfjällflyet, som är ett
nattfly med ett vingspann på ca 40 mm.
Det lever främst i äldre, lavrik gran- eller
barrblandskog på mark med fältskikt av blåbärsris.
Äggen läggs framför allt på hänglavar i träden,
medan larverna lever i fältskiktet och i slutet av
utvecklingen i murken ved.
• Avverkning i raviner skall undvikas.
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Barrskogsfjällfly

Hänsynsytor

Bergsbranter
Bergsbranter fungerar ofta som refugier i skogslandskapet. Undvik därför att avverka i bergsbranter och angränsande blockområden.
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Hänsynsytor

Noshornsoxe

Trädgrupper av löv
I naturskogen fanns det ofta gott om lövdominerade
områden. Aspen, som kan sprida sig med rotskott,
bildade kloner som ibland var hektarstora.
Efter bränder uppstod så kallade lövbrännor med
stort inslag av lövträd som asp, björk, rönn och sälg,
men också av tall. På mer fuktig skogsmark fanns
rikligt med bl a glasbjörk.
Noshornsoxen är ett exempel på en art som trivs
i lövbestånd i Norrland och allra bäst trivs den där
det är gott om björk. Dess larver lever i vitrötad
ved, både i liggande och stående döda lövträd. De
kan utnyttja en stam i upp till fem år och ofta äter
larverna av all ytved.

Ungskogsgrupper
• Insprängda ungskogsgrupper lämnas
vid slutavverkning.
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Exempel på områden som helt bör undantas från
avverkning:
• Rena lövskogspartier i barrdominerade bestånd.
Finns det flera partier är det i första hand de
partier som bär spår av brand eller har gott om
äldre lövträd och död ved som skall lämnas.
Yngre gran kan med fördel plockhuggas.
• Fuktiga områden dominerade av glasbjörk.
• Asprika partier på frisk mark.

Detaljhänsyn
Vid slutavverkning skall enstaka träd eller trädgrupper sparas för att därigenom skapa en större
variation i de nya bestånden. Välj träd som hyser
eller kommer att hysa höga naturvärden och som
kan förväntas överleva friställning. Välj i första
hand grövre träd med välutvecklade kronor.

För följande trädslag gäller dessa ungefärliga riktvärden för när träden anses vara särskilt grova och
därmed är naturvärdesträd (dbh=brösthöjdsdiameter):

Naturvärdesträd

OBS! Även träd som är klenare än dessa dimensioner kan vara avvikande gentemot resten av beståndet (p g a ålder, krona, öppna brandljud o s v) och
därmed vara naturvärdesträd.
Om ett naturvärdesträd har kapats av misstag
skall hela trädet alltid lämnas. Om trädet har hunnit
upparbetas skall alla delar av trädet lämnas kvar.
Upptäcks misstaget först vid avlägg sorteras rotstocken ut och lämnas i en hänsynsyta på hygget. För träd
som endast avviker med ett fåtal cm i diameter, och
inte i övrigt är tydliga naturvärdesträd, sker dock
normalt ingen utsortering från virkesvältor.

Samtliga naturvärdesträd skall lämnas vid
avverkning. Med detta avses:
• Avvikande, särskilt grova eller gamla träd.
• Grova träd med påtagligt vid och grovgrenig
eller platt krona.
• Grova, tidigare frivuxna s k hagmarksgranar.
• Grova aspar och alar.
• Trädformiga sälgar och rönnar.
• Träd med påtagliga, öppna brandljud.
• Hålträd och träd med risbon.
• Träd med tydliga äldre kulturspår.
En riklig förekomst av naturvärdesträd indikerar
höga naturvärden och då bör området i många fall
sparas som en hänsynsyta eller, om det är större
än en hektar, avsättas som ett hänsynsområde.
Vid oklarhet ta kontakt med distriktsansvarig.

Gran
Tall
Asp och björk

60 cm dbh
50 cm dbh
40 cm dbh

Vid följande fall medges undantag från att lämna
naturvärdesträd:
• När träden ingår i det normala skogsskötsel
programmet. Ett exempel är välgallrade grova
granbestånd på mycket bördig mark. Följ anvisningar i traktdirektiv eller från SCAs produktionsledare.
• Vid avveckling av exempelvis timmer
ställningar, skärmställningar och fröträdsställningar yngre än 25 år. Dessa
träd är inte naturvärdesträd, såvida de
inte uppenbart var det när skärmen
ställdes.
Naturvärdesträd får också avverkas:
• vid vägbyggnad
• vid risk för skador på människor eller
byggnader
• i anslutning till elledningar.
I dessa fall skall avverkade naturvärdesträd
alltid lämnas kvar i skogen.
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DetaljHänsyn – naturvärdesträd

Rävticka

Liten aspgelélav
Stor
aspticka

Grova aspar
I Norrlands skogar är asp ett viktigt trädslag
för många arter av lavar, insekter och fåglar.
Aspgelélavar växer ofta på barken av skrovliga aspar som är kring 80 år eller äldre. Räv
ticka och stor aspticka är två viktiga tickor som
orsakar vitröta i gamla aspar. Båda förekommer i
Norrland, men mer sparsamt längst norrut och i
inlandet. Rävtickan finns på klenare, äldre eller
döende aspar och mer sällan på grova aspar eller
liggande ved med barken kvar.
Den stora asptickan föredrar gamla aspar. Ofta
sitter dess tickor i en inbuktning på stammen, vilket
beror på att trädet har försökt försvara sig genom
att övervalla angreppet.
Den gröna aspvedbockens larver lever i innerbarken av nyligen döda aspar. De återfinns både i
stående och liggande aspar ute på hyggen.
Den gråbandade barkbocken är vanlig i hela
Sverige. Dess larver trivs i gamla, grovbarkiga aspar
som friställts på hyggen. Allt eftersom trädet dör
utvidgar den sina angrepp. Till skillnad från den
gröna aspvedbocken kan den därför utnyttja trädet
under flera generationer. Dess larver är viktig föda

Gråspett

Grön aspved
bock

Gråbandad
barkbock
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för flera hackspettar, som till exempel gråspett
och spillkråka.
Grova aspar är ofta rötade och grovgreniga
och i både stam och krona erbjuder de boplatser
för hålbyggare och rovfåglar. Gråspetten föredrar
gamla, solexponerade aspar för att göra bohål i.
Hålbyggande fåglar som gråspetten och spillkråkan
är viktiga ”rumsförmedlare” för andra fåglar,
som senare kan använda bohålen för sin häckning.
• Grova aspar är naturvärdesträd som alltid
skall sparas. Som riktvärde gäller att aspar
som är ungefär 40 cm eller grövre i brösthöjd
skall lämnas.
• Äldre aspar är ofta naturvärdesträd – och skall
därför sparas – även om de är under denna
dimension. Hos äldre aspar är stammen ofta
knotig eller barken mer djupt veckad. Oftast
är de rötade.

Detaljhänsyn – Naturvärdesträd

Spillkråka

Naturvärdesträd av asp
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DetaljHänsyn – naturvärdesträd

Dropptaggsvamp
Tallticka

Gamla och grova tallar
Tallöverståndare från en äldre tallgeneration är
ofta, men inte alltid, grövre än träden i huvudbeståndet. De har i allmänhet platt krona, grova
sidogrenar och grövre bark.
På solbelysta grovbarkiga tallar kan man ibland
se att de nedersta metrarna av barken lyser med en
gyllengul lyster. Detta är rester av kåda och hittar
man hål i barken som är ovala och ca 3-4 mm
stora, är det ett tecken på reliktbocken, som är en
art som trivs här.
Tallticka orsakar ringröta i kärnveden och rötan
kan sträcka sig flera meter upp i stammen på gamla
tallar. Tickorna syns vanligen på omkring 3-5 meters
höjd. Oftast är dessa tallar naturvärdesträd, och
upptäcker man tickan skall tallen lämnas.
Dropptaggsvampen lever i symbios, mykorrhiza,
med tall på trädets finrötter. Under humustäcket
bildar den en svampmycelmatta som kan vara
flera kvadratmeter stor. Svamparna påträffas
under gamla tallar i mossrik skog, men inte där
inslaget av bärris är stort. När dropptaggsvampen
är nybildad har den vackra röda droppar på
hatten. Äldre exemplar är mer gråbruna.
• Avvikande gamla grovgreniga tallar och tall
överståndare från en äldre tallgeneration är
naturvärdesträd som alltid skall sparas.
• Om flera naturvärdestallar förekommer i grupp,
lämna gärna även yngre tallar av flera storlekar.
Plockhugg samtidigt eventuella yngre granar för
att öka solinsläppet.
• Lämna gärna några hänsynsstubbar så att mark
beredning undviks i rotzonen närmast naturvärdesträden.

Reliktbock
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Naturvärdestall med
öppet brandljud

Tallar med synliga, öppna brandljud
Brandskadade träd har särskilda naturvärden. Skadan, som kallas brandljud, syns genom att död ved
blottas. Vid en brand blir det allra hetast på läsidan
av trädet, vilket gör att brandljuden ofta är vända
från det väderstreck det blåste från under branden.
Om trädet växer i en sluttning brukar brandljuden
återfinnas på sidan som vätter upp mot krönet.
Brandskadade träd försvarar sig genom att försöka övervalla skadan och genom att dränka in

DetaljHänsyn – naturvärdesträd

Kolflarnlav

•
•

•

•

veden med tjärämnen. Det gör att veden i trädet
får förändrade egenskaper, som bland annat gör dem
senvuxna och motståndskraftiga mot röta. Om trädet har skadats av mer än en brand kolas dessutom
ytan på veden, vilket skapar växtplatser för några
av de minsta invånarna i våra skogar. Kolflarnlav
är en sådan art och den förekommer endast på
bränd ved.
Tallar brukar ofta överleva bränder och genom
att ta ut en stamtrissa kan man se hur många gånger
en tall har utsatts för brand.
På SCAs marker utanför Haverö i västra Medelpad finns det t ex en tall som grodde i slutet av
1300-talet och överlevde åtminstone tio bränder
innan den blev en knotig torrfura i slutet av 1800talet. Stamtrissan visar också att skogen i medeltal
brann ungefär vart femtionde år. Tiden mellan

bränderna varierade dock från
18 till 79 år, vilket var det
normala i många skogar
i den här delen av landet.
Det här exemplet visar att
tallar med brandljud är väldigt långlivade och att
de står kvar länge
även efter att trädet
har dött.
Tallar och andra träd med synliga, öppna
brandljud skall alltid sparas.
Öppna brandljud kan ibland vara svåra att upp
täcka. Om tallar med öppna brandljud avverkas
av misstag skall i första hand hela trädet lämnas. Upptäcks rotstockar med öppna brandljud
i vältan skall de sorteras ut och lämnas i anslutning till hänsyn som lämnats på hygget.
Om träd med slutna, övervallade brandljud upp
täcks i samband med avverkning skall några av
rotstockarna lämnas i anslutning till annan hänsyn eller lämnad död ved.
Riklig förekomst av övervallade brandljud indi
kerar naturvärden och då skall distriktsansvarig
eller produktionsledare på SCA kontaktas.
Ibland kan det vara lämpligt att avsätta beståndet helt och göra en naturvårdsbränning. Ett
annat alternativ kan vara att fullfölja avverkningen, men förstärka hänsynen genom att
lämna fler äldre tallar än normalt ute på
hyggesytan.

Kulturspår
• Spara alla träd med
tydliga kulturspår,
t ex träd med trädristningar.

Naturvärdesträd, tall med kulturspår
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Detaljhänsyn – Naturvärdesträd

Naturvärdesträd,
rönn och sälg

Sälgar och rönnar
Gamla sälgar är likt eken ibland mer döda än
levande. Endast tunna gröna skott på stammen,
eller löv högst upp i kronan skvallrar om att sälgen fortfarande är en vital åldring. Så kallas också
sälgen ibland för Norrlands ek.
En rad svampar, insekter, mossor och lavar gynnas av sälg och dess ved. På våren, då den är bland
de första växterna att blomma, är sälgen mycket
viktig föda för pollinerande humlor och bin samt
fjärilar som videsvärmaren. Dessa är i sin tur viktiga

för växter som står i blom senare på våren, och
de arternas produktion av bär och frukt.
Lövsångaren är en av många fåglar som utnyttjar
sälgens skafferi med insekter och fjärilar.

Videsvärmare

Sälgblommor
och dagfjärilar
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DetaljHänsyn – naturvärdesträd
Lövsångare

Lunglav

Stammarna på gamla sälgar är ofta rikligt bevuxna
med uttorkningskänsliga lavar. Ett exempel är lunglaven, som växlar från grågrön till en vackert grön
färg vid fuktigt väder. Andra lätt igenkännbara arter
är dofttickan, som vid fuktig väderlek sprider en
tydlig anisdoft, och kuddtickan som växer tätt längs
barken både på sälg på och en del andra trädslag.
Kuddtickan bildar en ca 1-3 cm tjock ljusbrun kudde
som kan bli meterlång på döda eller döende stammar.
Även sälgtickan är lätt att känna igen eftersom
fruktkropparna ofta staplas som taktegel på varandra.
Sälgtickan är en viktig rötsvamp på sälg.

Doftticka

Kuddticka

Rönnen trivs bäst i öppna marker och skogsbryn.
Den blir sällan mer än tio meter hög. Liksom sälgen
är den värdefull för en rad djur och växter, både
när den är levande och död. På senhösten och vintern
är rönnbären en viktig matreserv för sidensvans,
domherre och andra övervintrande fåglar.
• Spara alla trädformiga sälgar och rönnar.
• Spara klena träd och underväxt i anslutning till
gamla sälgar för att minska solinstrålning och
uttorkning av känsliga arter som lunglav.

Sälgticka
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DetaljHänsyn – naturvärdesträd

Större svartbagge

Vanlig svampsvartbagge

Naturvärdesträd, grov
björk med skorpbark

Gamla björkar
Björk är vårt vanligaste lövträdslag. Det finns arter
som är direkt beroende av björk, men de flesta arter
som trivs på björk gynnas även av andra trädslag.
I norrländsk skog är björk det lövträdslag som
hyser flest arter av vedskalbaggar. Större svartbagge
utvecklas främst i branddödade björkar och under
barken på solexponerad björkved som är måttligt
rötad. Ibland kan även sälg, asp eller gråal utnyttjas.
Artdatabanken klassar den som ”sårbar art”.
Zonticka och fnösketicka är två svampar som är
till nytta för arten, eftersom de orsakar vitröta på
björk. Man brukar ofta hitta den större svartbaggen
runt fnösketickor i liggande grov ved, men den kan
även hittas i klenare ved, ibland ner till 4 cm tjock.
Som flera andra arter gynnas den av att veden
ligger samlad så att träddelar kommer i kontakt
med varandra.

Zonticka
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För att större svartbagge skall överleva långsiktigt i skogslandskapet krävs en kontinuerlig tillförsel av död björkved, t ex efter naturvårdsbränningar. Att lämna naturvärdesbjörkar, lövträdgrupper och björk i samband med annan hänsyn
vid avverkning är exempel på andra åtgärder som
hjälper baggen.
En annan art som gynnas av att björk lämnas
som hänsyn är vanlig svampsvartbagge, som lever
i själva tickan av fnösketickesvampen. Arten har
god flygförmåga och kan utnyttja spridda förekomster av fnösketickor, bland annat på björkar
som lämnats som hänsyn.
• Gamla, grova och vidkroniga björkar är natur
värdesträd som skall sparas. Särskilt värdefulla
är grovbarkiga vårtbjörkar.

Fnösketicka

DetaljHänsyn – naturvärdesträd

Vitskaftad
svartspik

Naturvärdesträd,
gran med skorpbark

Skorpbarkiga granar
Granar som är avvikande, gamla eller grova jämfört
med huvudbeståndet är naturvärdesträd som skall
sparas. Särskilt åldern kan vara svår att bedöma. Ett
bra tecken på hög ålder är skorpbark. Ett annat är
grengrovleken eller att grenarna är mer vridna än i
huvudbeståndet. Detta är ofta träd som lämnats
vid tidigare avverkningar och som därför avviker
åldersmässigt från huvudbeståndet.
Skorpbarken på gamla granar erbjuder gott om
lämpliga ytor för några av de minst iögonfallande
arterna. Vitskaftad svartspik är en lav som ofta växer

på riktigt gamla granar i fuktiga granskogar, ofta intill
bäckar och myrar. Även om namnet är en mycket
träffande beskrivning krävs lupp för att hitta den.
Andra naturvärdesgranar som skall lämnas är så
kallade hagmarksgranar. Dessa har stått mer fritt
på betade marker och kunnat utveckla breda, täta
grenverk ända ner mot marken.
• Lämna alla naturvärdesgranar.
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Detaljhänsyn

Rovfågelbon och tjäderspelplatser
Då SCA får kännedom om rovfågelbon från större
rovfåglar eller tjäderspelplatser skall dessa registreras
i SkogsGIS (Hänsynsbiotop – faunalokal). I samband
med planering av skogsbruksåtgärder skall kända
rovfågelbon eller spelplatser om möjligt lokaliseras
och planerad hänsyn dokumenteras.
• Spara alla hålträd.
• Spara träd med stora risbon och kantzoner/in
flygningszoner till dessa.
Tjäderspelplatser ligger ofta på eller i anslutning till
hällmarker och myrimpediment i både äldre och
yngre skog.

• H
 änsyn till tjäderspelplatser anpassas från fall
till fall. Ofta förekommer spelplatsen i glesare
skog vid till exempel hällmarksimpediment. Här
kan det vara funktionellt att spara träden närmast spelplatsen. I tätare skog, och andra fall
där det är svårt att urskilja någon tydlig spelplats, lämnas förstärkt hänsyn i form av för
växande tallar/evighetsträd.
• Om de skogliga naturvärdena är höga på spelplatsen bör man i stället avgränsa hänsynsbio
toper och skötselklassa objektet och lägga in det
i den ekologiska landskapsplanen, ELP:en.
• Var uppmärksam på lämpliga kantzoner eller fuktiga/blöta hänsynsytor i anslutning till spelplatserna, eftersom de generellt är viktiga miljöer för
tjäderhönor och deras kycklingar. Under
växtröj inte i dessa miljöer.

Knipa

Gran med stort risbo
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Spillkråka

Detaljhänsyn – Evighetsträd

Evighetsträd
På en hel avverkningstrakt skall i medeltal minst
10 träd/ha finnas lämnade, inklusive träd som finns i
kantzoner och hänsynsytor. Om det inte finns tillräckligt med naturvärdesträd lämnas även evighetsträd.
Dessa skall vara stormfasta träd som har goda förutsättningar att utvecklas till gamla och grova träd med
naturvärde. Evighetsträden skall vara minst 15 cm i
brösthöjd.
• Undvik att lämna enstaka, spridda evighetsträd
ute på hyggesytan. Lämna i stället trädgrupper!
Naturvärdesträden måste däremot många gånger
lämnas som enstaka, spridda träd.
• Alla trädslag som förekommer på en avverkningstrakt skall på något sätt finnas lämnade.
Förekommer inte trädslaget i hänsynsytor eller
som enstaka naturvärdesträd skall man spara
några stormfasta träd som evighetsträd ute på
hygget, i första hand som trädgrupper.
• Undvik att lämna ej stormfasta evighetsträd och döda träd i anslutning
till vägar och olika luftledningar.
• Undantag från 10 träd/haregeln får göras i de fall
utsikterna att lämna
stormfasta träd
bedöms som små,
t ex på tidigare
välgallrade grantrakter utan lövinslag.

Asp
Aspen är ett mycket viktigt trädslag för många
växter och djur.
• Finns det sparsamt med aspar sparas samtliga.
• Finns det gott om aspar som inte är naturvärdesträd sparas några i form av ensamma aspar och
några hålls ihop i grupp. Gör högstubbar av
några av dessa aspar, och lägg resten av aspen
i gruppen. På så sätt skapas död aspved och
gruppen markeras i terrängen genom högstubben
och dess topp.
• I asprika bestånd kan det vara funktionellt att
helt spara hänsynsytor med asp i stället för att
spara spridda aspar över hela ytan. Kapa även
här högstubbar av några aspar, dock ej naturvärdesträd, och lägg in resten av dessa träd i
hänsynsytan. Större trädbröten kan skydda
aspuppslag från älgbete.

Asp
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Tall
Tall kan med tiden utveckla höga naturvärden.
• Spara grövre, stormfasta tallar med dålig
timmerkvalitet.
• Undvik att lämna klena tallar med liten krona,
s k tofstallar.
• Skada gärna barken på några tallar. Skadan gör
att trädet blir mer långsamväxande och den skadade veden dränks in med kåda. Eftersom det
brinner så sällan i dagens skogar är sådana egenskaper alltför ovanliga både hos levande och
döda träd.

Törskaterost är en svamp som främst angriper äldre
tall, men den skadar eller dödar även yngre tallplanteringar.
Angreppet kan pågå i flera år i tallens topp och
syns som en enstaka död gren eller död topp. Ofta
syns ett kådindränkt mörkt stamsår, som ibland är
flera meter långt.
• Tallar som är angripna av skadesvampen tör
skaterost får inte lämnas som evighetsträd eller
fröträd. Undantaget är angripna naturvärdestallar – de skall alltid lämnas.

Björk
• Spara grövre björkar, helst i grupp eller med
andra trädslag. Spara aldrig rikligt med klena
björkar utspridda på hygget.
Utspridda björkar försvårar markberedning, och
dessutom gör björkarna mer nytta för mångfalden
av arter om de i stället
sparas i grupper.

Tall

Björk

Gran
• Spara inte ensamma granar såvida dessa inte är
naturvärdesträd. Ensamma granar blåser ofta

omkull och ovanliga arter som är knutna till gran
kräver i regel skugga. Granar sparas därför i stället i fuktiga hänsynsytor som myrkanter, surdråg
och sumpskogspartier.

Gran
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Undvik att skapa stora kala ytor
Om en trakt saknar naturhänsyn i form av hänsynsytor eller trädgrupper ute på hyggesytan, skall man
skapa trädgrupper med evighetsträd för att undvika
att det skapas för stora kala ytor.
Genom att samla hänsynen i grupper underlättas
skogsvårdsarbetet och hänsynen blir ett tydligare
inslag i det nya beståndet. Om trädgrupperna är
rejäla kan de också ge skydd åt grova naturvärdesträd av sälgar eller aspar. Dessa riskerar annars ofta
att skadas genom t ex vindfällningar.
• Lämna 1 trädgrupp per 3-hektars kalyta, dvs är
kalytan större än 3 hektar lämnas 1 grupp, är
den större än 6 hektar lämnas 2 grupper, är den
större än 9 hektar lämnas 3 grupper o s v.
• Exempel: En trakt har en kalyta om 16 hektar
och det finns 2 hänsynsytor ute på hyggesytan.
Då skall ytterligare 3 trädgrupper lämnas.
• Trädgruppen skall innehålla minst 10 evighetsträd (grövre än 15 cm dbh) som bedöms vara

stormfasta. Träden skall vara medelgrova eller
grövre.
• Lämna i första hand grupper av asp, därefter
annat löv eller tall. Gran riskerar att blåsa ner
efter avverkning och högst enstaka granar får
därför ingå i gruppen.
• Skapa helst trädgrupper i anslutning till något
befintligt naturvärde, exempelvis runt något
naturvärdesträd, en naturlig högstubbe eller i
anslutning till någon avvikande terrängform som
t ex större block. Detta innebär att trädgrupperna
inte måste vara helt jämnt fördelade på varje
3-hektarsyta.
• Undantag från 3-hektarsregeln får göras i de fall
utsikterna att lämna stormfasta träd bedöms
som små, till exempel på tidigare välgallrade
grantrakter utan lövinslag.

På denna trakt, med en hyggesyta på 10 hektar, skall minst 3 trädgrupper ställas.
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Döda träd och död ved
I brukade skogar som anlagts före miljöcertifieringen
är det generellt sett ont om död ved. Oftast finns det
mindre än 10 procent jämfört med naturskogarna.
För att minska skillnaderna mellan den brukade
skogen och naturskogen är det viktigt att lämna
den döda veden i samband med avverkning.
En rad arter lever på och i död ved. Vedtrapp
mossa blir 1 cm hög och bildar små mattor på
grova lågor av gran, tall och ibland asp. Veden ska
vara murken och ha börjat spricka upp något för
att den ska trivas. Efter avverkning klarar den sig

bäst i större hänsynsytor. Dvärgbägarlav är en cirka
5 mm hög korallikt förgrenad busklav som kan
täcka stora ytor på gammal, hård tallved. Den klarar avverkning bättre, förutsatt att lågorna inte förstörs genom påkörning eller markberedning.
• Alla döda träd och all död ved lämnas vid
avverkning.
• Kapa träd som bedöms som farliga, t ex vissa
torrgranar, och lämna stammen på platsen. Lägg
stammarna samlade eller inom hänsynsytor för
att underlätta markberedning. Gör hänsynsstubbar av några av de kapade träden, så att stammarna syns. Observera att man alltid skall lämna
färska högstubbar, minst 3 per hektar, utöver
eventuella kapade torrträd.
• Särskilda regler gäller för större mängder ny
dödade träd som utgör yngelmaterial för skade
insekter. Följ de direktiv som anges av SCA.

Vedtrappmossa
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Dvärgbägarlav
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Skapa nya högstubbar av alla trädslag
I grannaturskogar bildades det rikligt med torrakor
och lågor efter att träden angripits av svampar och
insekter eller blåst ner. Också i tallnaturskogar, som
med återkommande mellanrum förvandlades till
brandfält, skapades ett överflöd av döda träd av löv,
gran och yngre tall.
Många svampar, insekter och fåglar är anpassade
efter detta och det är därför viktigt att skapa ny död
ved, bland annat genom att göra högstubbar. Ett
exempel på en art som gynnas av det är större flat
bagge. Den föredrar brunrötad ved av olika trädslag
som är angripna av främst klibbticka, som är en av
våra vanligaste rötsvampar på nydöd ved. I naturskogen trivdes den sannolikt bäst i grövre solbelyst

Större flatbagge vid kläckhålen som
liknar myntspringor.

ved på brandfält, men även solbelysta högstubbar
har visat sig duga. Den utnyttjar stammarna upp till
ett tiotal år och hittas lättast genom sina ovala (8 x
2-3 mm) kläckhål som påminner om myntspringor.
Hästmyror, våra största myror, kalasar gärna på
högstubbarnas rötter när stubbarna börjar rötas.
Det uppskattas av fåglar som gråspett och spillkråka som sätter myrorna högt på menyn.
• Högstubbar görs av grövre träd och av såväl
gran och tall som björk och asp.
• Skapa nya högstubbar genom att kapa minst
3 levande träd/ha på högsta säkra höjd, vilket
normalt är ca 3 meter. Antalet gäller som ett
genomsnitt för traktens avverkade yta, och
som högst lämnas 5 högstubbar per hektar.
• Lämna högstubbar med en trädslagsfördelning
som liknar traktens, men sträva efter en klar
övervikt av lövhögstubbar. Detta innebär till
exempel att på en talltrakt skall merparten av
högstubbarna vara av tall, kompletterat med
mycket löv och en del gran.
• Välj i första hand träd med kvalitetsnedsätt
ningar eller träd som är svåra att kapa vid
normal stubbhöjd, under förutsättning att de
är tillräckligt grova och speglar trädslagen på
trakten. Träd som står i myrstackar kapas
lämpligen också till högstubbar. Undvik att
göra högstubbar av värdefulla timmerträd.
• Lämna i första hand högstubbar inne i eller i
kanten av kantzoner, hänsynsytor eller trädgrupper. Det är inte acceptabelt att en stor
andel högstubbar hamnar på den avverkade
ytan, eftersom det försvårar markberedningen.
• Gör inte högstubbar av naturvärdesträd.
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Äldre död ved
Inte bara mängden, utan även kvalitén på den döda
veden är viktig. I naturskogar var död ved från grova
träd betydligt vanligare än i dag. De omfattande
dimensionsavverkningarna under förrförra seklet, då
gamla och grova träd höggs, har minskat mängden.
Ofta var de grova träden impregnerade av tjärämnen från tidigare skador. Veden brukade också
vara senvuxen på grund av skador eller för att träden stod tätt. Tack vare dessa vedegenskaper kan
gamla tallågor som vi idag hittar på tallhedar och
andra torra marker ha legat där under mer än
hundra år och därmed vara särskilt skyddsvärda.
Att det bildades mycket död ved och att död ved
skapades någorlunda ofta i naturskogarna, innebar
också att det fanns grov ved i flera olika stadier av
nedbrytning. Den nydöda, hårda veden hyser ofta
ett fåtal specialiserade arter, medan äldre och mjukare död ved är livsmiljö för ett mycket bredare
urval av arter.
Att värna död ved från senvuxna träd, och i flera
olika nedbrytningsstadier, är alltså värdefullt både
för att den veden är ovanligare än förr och för att
den tar mycket lång tid att återskapa.
Att avsätta skog, att sköta vissa avsatta skogar
för att påskynda bildningen av död ved och att
genomföra naturvårdsbränningar är några viktiga
åtgärder för att kompensera bristen på äldre, grov
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död ved. Generell hänsyn som tas vid avverkning,
och som denna handledning tar upp, är ett annat
viktigt bidrag.
Normalt är det maskinlaget som detaljplanerar
hänsynen till död ved. Genom att snitsla svårupptäckta grova lågor, ansamlingar av död ved (”lågatorg”) eller göra generella anvisningar i traktdirek
tivet kan dock maskinlaget göras särskilt uppmärksamma på dessa.
• Kör inte sönder äldre, grova lågor (>40 cm
vid basen). Skydda dem genom att ställa flera
hänsynsstubbar runtom.
• Undvik att välta omkull torrakor, naturliga högstubbar eller grova äldre stubbar från tidigare
dimensionsavverkningar. Skydda äldre, grövre
död ved (>40 cm vid basen) med flera hänsynsstubbar.
• På magra tallmarker och i tidigare hårt brukade
skogar, kan det vara ont om grov äldre död ved.
Skydda den grövsta äldre döda veden med flera
hänsynsstubbar. Ställ även hänsynsstubbar kring
tydlig så kallad lumpved. Lumpved är senväxt
och tjärbemängd ved som lämnats vid tidigare
avverkningar. Exempel är lumpade stockar eller
knotiga, kapade toppar från den förra träd
generationen.
• Om du måste köra där en grov låga ligger i
vägen skall du flytta på den.

Detaljhänsyn

Tillvaratagande av vindfällen på hyggen
Även år då det inte är några större stormar brukar
en del av den lämnade naturhänsynen blåsa ner.
Ofta är detta bara en fördel. Död ved på hyggena är
ett viktigt tillskott vid sidan av nybildning av död
ved i de frivilliga avsättningarna och reservaten.
Något år efter att trädet dött utgör det inte
längre grogrund för någon av de skadegörare som
är allvarliga ur ekonomiskt hänseende. Tvärtom så
gynnar de utvecklingen av skadegörarnas fiender,
t ex rovinsekterna.
Stora koncentrationer av nydöd ved kan dock
utgöra en risk för massförökning av insekter. Då
krävs särskilda insatser och detta regleras i skogsvårdslagen.
För att förebygga större massförekomster av
skadeinsekter är det viktigt att utforma stormfasta
beståndskanter och lämna hänsyn som inte löper
särskild stor risk att blåsa ner eller torka vid friställning. Det är också viktigt att ta tillvara större
koncentrationer av nydöd ved.

• L
 ämnad naturhänsyn som blåst ner får inte tillvaratas. Undantag från detta får endast ske av
skogsskyddsskäl (då det är mer än 5 m3sk färskt
barrvirke/ha), efter medgivande från distrikts
ansvarig på SCA.
• När vindfällen tas tillvara på hyggen lämnas i
medeltal minst 2 grövre nya vindfällen per hektar, utöver nedblåst naturhänsyn.
• Vid upprepade vindfällningar i fröträds- eller
skärmställningar är det endast vid första upp
arbetningen som det ska lämnas minst 2 grövre
nya vindfällen per hektar.
• I beståndskanter får dock alla färska vindfällen
tas tillvara. Om de står i beståndskanter av avsatta
bestånd eller varit döda i mer än ett år skall de
dock lämnas.

Den åttatandade granbarkborren är
den enda skadeinsekten som klarar
av att döda friska granar. Den
angriper dock i första hand för
svagade träd och vindfällen.
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Fröträdsställning
När man avverkar och ställer en fröträdsställning skall i princip samma naturhänsyn
tas som när man slutavverkar. Detta innebär att högstubbar skall skapas, trädgrupper och hänsynsytor lämnas m m.
Vid traktplanering och vid maskin
lagets detaljplanering inför en fröträdsställning måste man därför se till att det
t ex finns hänsynsytor och trädgrupper så
att ett tillräckligt antal träd finns kvar
även sedan fröträden har avverkats, och
att det då inte skapas stora kala ytor.
Var gärna övertydlig med naturhänsynen
så att det klart framgår vad som skall lämnas när fröträden avvecklas. Vid planeringen kan exempelvis lämpliga trädgrupper
markeras eller snitslas, så att de inte under
växtröjs. Vid avverkning kan gränser för trädgrupper markeras med högstubbar och en
del toppar läggas i gruppen.
• I princip lämnas samma naturhänsyn
som vid slutavverkning.
• Var övertydlig med hänsynen så att en
bra hänsyn står kvar när fröträden
avvecklas.

Undvik körskador
Körskador är negativa på flera sätt.
De kan bland annat ge skador på
vattendrag genom erosion (slamtransport). Vattenföringen i känsliga naturmiljöer kan skadas.
Körskador kan också medföra
att det under hyggesfasen frigörs
kvicksilver som har ansamlats
i marken genom luftförore
ningar m m.
Även kulturmiljöer och
fornlämningar kan påverkas
negativt. I värsta fall blir skadorna permanenta. Det är därför angeläget att förebygga
att körskador uppkommer.
Följande körskador be
tecknas som allvarliga och
får inte förekomma:
– Körskador i bäckar och bäck
slänter, samt i diken som leder
ut till vattendrag eller sjö.
– Körskador som leder till att slam 
rinner ut i vattendrag eller källa.
Genom att både skördare och skotare utnyttjar hela kranens räckvidd
kan skotaren gå långt från den lämnade kantzonen. I detta exempel kan
virket skotas på fastmark och körskador kan därigenom undvikas helt.
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– Körskador* inom 15 meter från v attendrag
eller sjö samt i dråg som leder ut i dessa.
– Körskador som på grund av dämning orsakar
försumpning eller översvämning i anslutning
till vattendrag.
– Körskador* på såväl fastmark som torvmark inom 15 meter från fuktiga hänsynsytor (sumpskog, surdråg, med mera) som
bandats eller markerats i GIS.
– Körskador* på såväl fastmark som torvmark inom 15 meter från kantzoner mot
myr som bandats eller markerats i GIS.
– Körskador i bortbandade hänsynsytor.
– Körskador på fornlämningar, fornlämnings
områden eller övriga kulturlämningar.
– Körskador på kulturhistoriskt intressanta eller
väl använda stigar.
– Körskador som försämrar upplevelsevärdet på
frekvent använda friluftsområden.
Övriga typer av körskador än de som nämns ovan
betecknas som mindre allvarliga. Mindre allvarliga
körskador får inte förekomma om de är omfattande
eller om de enkelt hade kunnat undvikas eller begränsas, till exempel genom att risa eller välja alterna
tiva, närliggande körvägar på fastmark.
Följande exempel är mindre allvarliga körskador
och skall i möjligaste mån undvikas:
– Körskador* på fastmark eller på t ex fuktiga partier
som inte har direkt kontakt med eller ligger i närheten av vattendrag eller sjöar.
– Körskador* vid avlägg och som inte orsakar slamtransport till vattendrag eller sjöar.

*Med körskador avses i dessa fall ett spår som är
minst 10 meter långt och 3 dm djupt och i huvudsak
sammanhängande.

• D
 rivningar skall planeras i förväg så att körskador undviks så långt som möjligt. Bra utsyning
av SCAs traktplanerare och bra detaljplanering
av maskinlaget är avgörande.
• Där det finns risk för körskador bör skördarkranens hela räckvidd utnyttjas och virket matas mot
områden med bättre bärighet eller bort från det
område man vill undvika skador på.
• Ifall det finns osäkerhet om hur körskador skall
undvikas – kontakta SCAs produktionsledare.
• Om det trots detta uppstår skador skall man
vidta åtgärder i följande fall:
– Om skadorna leder eller kan leda till betydande
erosion ut i vattendrag eller sjöar. (Ett exempel
kan vara att avleda vattnet i körspåren så att
det inte direkt rinner ut i ett vattendrag.)
– Om skadorna förändrar riktningen på vatten
flöden.
– Om det är allvarliga körskador i miljöer som
är särskilt viktiga för friluftslivet, framför allt
i närheten av tätorter.

Körskador* får inte förekomma på fuktdråg som ansluter till vattendrag eller sjö (orange
markerade områden i bilden) eller inom 15 meter från vattendrag, sjö eller fuktiga hänsynsytor
(gulmarkerade områden).
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Risbäddar och kavelbroar
Exempel på åtgärder för att förhindra
markskador är:
• Lägg extra risbäddar i körstråken genom att
skota fram ris eller bygg kavelbroar av virke.

Bäcköverfarter
Överfarter över bäckar skall undvikas eller utformas så att det inte uppstår skador på bäckarna.
Särskild försiktighet skall iakttas i områden med
erosionskänsliga jordar, i områden med torvjord
och vid särskilt värdefulla vattendrag med till
exempel kända förekomster av flodpärlmussla.
• Planera för bästa överfart. Om det saknas anvisningar i traktdirektivet och överfart krävs, skall
maskinlaget själv detaljplanera före överfarten.
• Risa påfarten väl om det är finjordsrik mark eller
om den sluttar mot bäcken. Kavla påfarten vid
dålig bärighet.
• Vid överfarter över bäckar skall man bygga broar
av virke eller använda flyttbara broar. Detta gäller
även diken, om deras funktion kan skadas eller
om de leder ut i vattendrag.
• I undantagsfall kan stenbundna bottnar passeras
utan broar. Tänk dock på risken för skador
38

•

•
•

•

vid påfarter och se till att maskinerna inte för
med sig slam till vattendraget.
Undvik att lägga virke i botten (längs med vattenfåran). Vid mindre överfarter, till exempel diken
eller små bäckar som är torra då överfarten sker,
kan dock virke läggas i tillfälligt för att man ska
kunna passera. Eftersom det finns risk att virket
orsakar dämningar och skador när bäcken vattenfylls skall det plockas bort av s kotaren.
Låt bron ligga kvar ifall GROT eller stubbar
skall transporteras senare över samma överfart.
Låt bron ligga kvar om man bedömer att bottnen
inte är så fast att en markberedare kan passera
utan risk för körskador.
Om det finns risk för omfattande dämning eller
om bron kan komma att varaktigt förhindra fiskvandring i vattendraget skall den tas bort efter att
biobränsle har tagits ut eller efter markberedning.

Kulturmiljövård
Fornlämningar
Kulturlämningar i skogen kan delas in i två kategorier: fornlämningar som skyddas enligt kulturminneslagen och övriga kulturlämningar som skyddas
enligt skogsvårdslagen.
I vårt SkogsGIS finns ett skikt från Riksantikvarieämbetet med alla kända kulturlämningar. Den som
traktplanerar skall alltid kontrollera om avverkningen
berör en känd kulturlämning och ange tydliga direktiv för vad som gäller. Kontrollera även om någon
lämning kan beröras av skotartransporterna mellan
avlägget och avverkningen.

Exempel på fornlämningar är fångstgropar, äldre
boplatser, förhistoriska gravar och järnframställningsplatser.
• Var alltid mycket försiktig vid avverkning i
anslutning till fornlämningar och se till att de
absolut inte skadas.
• Även fornlämningens närområde, fornlämningsområdet, är skyddat enligt lag och får inte skadas.
Länsstyrelsen avgör vad som är lämningsområde.
• Även tidigare okända fornlämningar är skyddade
och får inte skadas.
• Samråd vid behov med länsstyrelsens kultur
miljöenhet.

Övriga kulturlämningar
Exempel på ”övriga kulturmiljöer” är kolbottnar, tjärdalar, senare tiders
husgrunder och gamla huggarkojor.

Kolbotten med
hänsynsstubbar
runt.
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KUltUrMIljÖVÅrD

Ställ hänsynsstubbar
Alla fornlämningar och som regel alla övriga kulturlämningar skall vara markerade på traktkartan
med tydliga traktdirektiv till avverkningslagen. Som
regel bör de också vara utsnitslade i terrängen.
• Avverka alla träd av gagnvirkesdimension som
växer på och intill kulturlämningar. Därigenom
undviks att eventuella rotvältor skadar lämningarna och lämningarna kommer också
att synas bättre.
• Ställ flera brösthöjdshöga (1,3 m) hänsyns
stubbar runt lämningarna för att markera dem.
Se till att de tydligt skiljer i höjd mot vanliga
högstubbar. Annars är risken stor att mark-

beredningsföraren tar dem för vanliga högstubbar och av misstag skadar till exempel en
kolbotten som inte finns med på kartan.
• Se till att inte skada kulturlämningarna genom
körskador eller att de täcks med hyggesavfall.
Utnyttja skördarkranens hela räckvidd och mata
virket bort från lämningen.

Inägomark
• Var försiktig vid avverk
ning och markberedning
på gammal inägomark, så
att inte gamla husgrunder
och odlingsrösen förstörs.
• Gamla, tidigare frivuxna
träd skall sparas och frihuggas från inväxande
yngre träd.

Stigar och gamla körvägar
• Risa inte igen kulturhistoriskt intressanta eller väl använda stigar.
• Undvik också att köra sönder och markbereda över
dessa. Ställ hänsynsstubbar utefter stigar som skall
bevaras.

Återställ efter skada
• Ifall det är möjligt skall kulturmiljöer och
kulturlämningar återställas om det har
uppstått körskador eller spår från markberedning. De ska också rensas från ris
och eventuella planterade plantor.
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Landskapsbild
och rekreation
Hyggesutläggning och storlek
När man bestämmer ett hygges storlek och utläggning bör man även ta hänsyn till
risken för skador på omgivande skog. Vid kraftiga lutningar och risk för erosion av
finjordsrik jord bör man eftersträva mindre hyggen. Mellan större hyggen bör det finnas
minst ett skogsbestånd eller ett större skogklätt impediment. I annat fall bör ett nytt
hygge inte tas upp förrän skogen på det äldre hygget har lämnat plantskogsstadiet.

Estetiska skäl
Ibland bör avverkningarna anpassas av estetiska skäl. Detta gäller framför allt i områden
som är viktiga för landskapsbilden, t ex områden i anslutning till flitigt trafikerade
vägar och områden som är speciellt värdefulla för friluftslivet. Detta kan t ex innebära
att man lämnar extra många evighetsträd på hygget eller att man plockhugger en
kantzon mot en sjö extra hårt för att öppna upp en utsikt över sjön.

Uppställningsplatser
• Uppställningsplatser och avverkningstrakter
skall städas och vara fria från skräp.
• Spilloljor, filter och hydraulslangar är
farligt avfall som skall omhändertas
enligt särskilda regler.
• Utrustning skall finnas för att
snabbt kunna sanera spill av
oljor eller bränsle.
• På grund av föroreningsris
ken skall maskiner och kojor,
i de fall det är möjligt, placeras
minst 50 meter från vatten.
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Tio punkter för god naturhänsyn
1 Avverka inte och undvik körskador på
impediment.
2 Lämna all död ved. Ställ flera hänsynsstubbar
(1,3 m höga) runt grövre (>40 cm vid basen),
äldre död ved.
3 Skapa minst 3 högstubbar/ ha av levande,
grövre träd*. Ställ främst i kanter. Trädslagsfördelningen ska likna traktens. Asp och
björk ska vara överrepresenterade, men gör
inte högstubbar av sälg.
 ämna alla naturvärdesträd. Om de avverkas
4 L
av misstag lämnas rotstocken eller om möjligt
hela trädet i skogen.

5 Lämna minst 10 evighetsträd/ ha, som är
minst 15 cm i brösthöjd. De lämnas inom
annan hänsyn samt i trädgrupper. På trakter
med lite hänsyn ställs flera eller större trädgrupper för att lämna rätt antal evighetsträd.
6 Undvik stora kala ytor. Ställ trädgrupper med
minst 10 evighetsträd. Högst enstaka granar får
ingå i gruppen*. Lämna 1 grupp för varje 3 ha
avverkad yta, även i skärmar.

7 Variera kantzonsbredden efter fuktighet och
naturvärden i zonen och det som ska skyddas.
Beakta alltid risk för körskador.
8 Plockhugg i kantzoner och hänsynsytor enligt
direktiv.
9 Undvik körskador genom planering samt
broar, kavling eller risning. Körskador får
inte leda till att slam rinner ut i vattendrag
eller sjöar. Körskador (längre än 10 m långt
och 3 dm djupt) får inte förekomma nära
(<15 m) vattendrag, sjö, urbandade/markerade
fuktiga hänsynsytor eller kantzoner mot myr
eller i dråg som leder ut i vattendrag eller sjö.
Diken skall passeras utan att de skadas.
10 Hugg fri kultur- och fornlämningar inklusive
eventuella fornlämningsområden. Kör inte
sönder och risa inte ned. Ställ flera hänsynsstubbar runt om.
*G
 äller inte naturvärdesträd, som alltid ska
lämnas.

Vid tydligt inslag av något av följande:
• N
 aturvärdesträd
• Torrakor av gamla, grova träd
• Gamla lågor eller naturliga högstubbar

Stoppa avverkningen och kontakta
arbetsledningen!
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Ordlista
Alternativa skötselmetoder – Brukningsmetoder som
blädning, plockhuggning och ställande av skärmträd.
Avdelning – På karta avgränsat område som karaktäriseras
av viss enhetlighet med avseende på skogliga faktorer.
Biotop – Naturtyp.
Brandljud – Skada orsakad av brand där ved blottlagts på
en eller några decimeter av nedersta delen av stammen.
Skadan övervallas av trädet, ibland helt.
Brunröta – Röta orsakad av vednedbrytande svampar, t ex
olika arter av tickor, där huvudsakligen cellulosafibrerna
bryts ned. Kvar blir ved som är brunfärgad av lignin. Den är
mer intakt än vitrötad ved och smulas ofta upp kubiskt när
man vidrör den. Se även vitröta.
Detaljhänsyn – Omfattar sparande av enstaka träd, trädgrupper, högstubbar, lågor, mindre surdråg m m. Detalj
hänsynen har en yta mindre än 0,1 ha.
Ekologisk landskapsplanering – En planeringsprocess
där naturhänsynen planeras på landskapnivå, d v s inom
5 000-50 000 ha stora områden. Vid den ekologiska
landskapsplaneringen bildas hänsynsområden.
Evighetsträd – Träd som sparas som detaljhänsyn och som
skall stå kvar ”för evigt”. Dessa kallas ibland även ”utvecklingsträd” eftersom de kommer att bli naturvärdesträd.
Fornlämning – Lämning som tillkommit under äldre tiders
bruk och som i dag är varaktigt övergiven, t ex fångstgropar
och gravrösen. Fornlämningar, inklusive fornlämningsområdet,
är skyddade enligt kulturminneslagen.

Låga – Trädstam som ligger på marken.
Naturvärdesträd – Samtliga s k naturvärdesträd sparas
vid avverkning. Med detta avses:
– avvikande, särskilt grova eller gamla träd
– grova träd med påtagligt vid och grovgrenig eller
platt krona
– grova, tidigare frivuxna s k hagmarksgranar
– grova aspar och alar
– trädformiga sälgar och rönnar
– träd med påtagliga, öppna brandljud
– hålträd och träd med risbon
– träd med tydliga äldre kulturspår
Nyckelbiotop – Område med mycket höga naturvärden
och där det oftast finns rödlistade arter.
Refugium – Ostörd miljö där arter överlevt i en i övrigt
påverkad omgivning.
Rödlistade arter – Arter som man bedömer är akut hotade,
starkt hotade, sårbara eller missgynnade förtecknas på en
s k rödlista av ArtDatabanken.
Surdråg – En mer eller mindre långsmal, ofta sluttande
sumpskogssvacka.
Skyddszon – I denna handledning används enbart begreppet
kantzoner, som både kan ha naturvärden och skydda andra
miljöer. Hänsynskrävande biotoper skall avgränsas så att
eventuella skyddszoner ingår i biotopen.
Torraka – Äldre, dött träd som torkat på rot. Mest skyddsvärda är tallar, som kan ha stått kvar i långa tider.

Hålröta – Röta i kärnveden. Hålrötade träd är viktiga
boplatser för bland annat rovfåglar.

Traktplanering – Avverkningsplanering som omfattar
utsyning, taxering och detaljplanering.

Hänsynsbiotop – Biotop som kräver särskild hänsyn p g a
sina naturvärden. Exempel på hänsynsbiotoper är urskogs
artade naturskogar, lövrika skogar, sumpskogar och bäckskogar.

Trädgrupp – En grupp med 10 eller flera träd.

Hänsynsområde – Ett område som är större än ca 1 ha och
som skötselklassats. En skötselklassning innebär att vi fattat
beslut om att spara, överhålla eller bruka området med alternativa metoder. Hänsynsområden är områden med höga
naturvärden, t ex urskogsartade naturskogar, äldre lövrika
skogar och olika typer av sumpskogar.
Hänsynsstubbar – Skapade stubbar som är ca 1,3 m höga
och som görs för att markera att hänsyn skall tas. Hänsynsstubbar skall skapas runt kulturlämningar, stigar och äldre död
grov ved samt kan markera kantzoner som har plockhuggits.
Även nydöda träd, t ex torrgran, kan användas när man gör
hänsynsstubbar.
Hänsynsyta – Hänsynsytor omfattar kantzoner, hällmarkspartier, bergsbranter m m. Hänsynsytor har en areal på
ca 0,1-1 ha.
Impediment – Mark som har en produktionsförmåga som
är under 1 m3sk/ha och år.
Kantzon – Zon med ett busk- eller trädskikt som ligger
mellan den skog som avverkas och en avvikande miljö som
till exempel vattendrag, sjö, myr eller inägomark.
Kulturstubbe – Se hänsynsstubbe.
Lumpved – Gamla, lumpade stockar eller toppar från
dimensionsavverkade tallar. Den kådindränkta veden motstår röta väl och kan finnas kvar mycket länge i torr tallskog.

Utsyning – En systematisk genomgång av en drivningsenhet
då yttergränserna fastställs och bl a naturhänsynen
digitaliseras.
Vitröta – Röta orsakad av vednedbrytande svampar, t ex
tickor, som bryter ner både cellulosa och det mer brun
färgade ligninet. Kvar blir den mer vitfärgad veden, ofta
kraftigt nedbruten. Vit- och brunrötesvamparna bereder
väg för många andra arter som lever i död ved.
Överhålla – Uppskjuta slutavverkning av ett bestånd som
ur ekonomisk synpunkt är avverkningsmoget.
Överståndare – Träd som förekommer glest i ett bestånd
och som är väsentligt äldre än övriga träd i beståndet.
Övrig kulturlämning – Kulturlämning som inte klassats som
fornminne, t ex de flesta tjärdalar, kolbottnar och gamla
huggarkojor. Dessa skyddas enligt skogsvårdslagen.

Tips på litteratur och information:
Niklasson och Nilsson, 2005. Skogsdynamik och arters
bevarande. Studentlitteratur.
Nitare, 2011. Barrskogar. Nyckelbiotoper i Sverige.
Skogsstyrelsen.
Persson, Per-Erik, 2010. Arbete i avverkningslag,
del 1 & del 2. Mora in Europe AB.
Skogforsk, Kunskap Direkt. www.skogforsk.se
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