
Trygga den biologiska mångfalden i vård av 
ungskog och hopsamling av klenträd

Naturhänsyn i ekonomiskog tryggar naturvärdena och den 
biologiska mångfalden vid skogsvård. En mångsidig skog 
är produktiv och tålig mot skogsskador. Vi kan ta hänsyn 
till naturen i alla skogsbruksarbeten och i skogens olika 
utvecklingsstadier. Också små gärningar räknas.

I vården av ungskog och hopsamlingen av 
klenträd kan man:

• lämna levande naturvårdsträd 

• spara död ved

• göra högstubbar

• gynna blandskog

• spara trädslag som är viktiga för   
 biodiversiteten

• spara viltbuskage

I skogsbruket bör man särskilt ta hänsyn 
till:

• värdefulla livsmiljöer och naturobjekt

• skyddszoner mot vattendrag

• övergångszoner mot torvmark

• kantzoner mot åkrar

• förekomster av speciella arter

Gynna blandskog

I en blandskog utgör huvudträdslaget mindre än 75 procent av stamantalet. Träden kan 
vara av varierande storlek. Trädslagsblandningen ökar framför allt skogens mångfald och 
landskapsvärde och minskar risken för skogsskador. Blandskog gynnar också viltet. Vid alla 
skogsvårdsåtgärder bör man bevara antalet trädslag.

• Spara lövträd i barrträdsdominerad skog alltid när det går. 

• Lämna gärna också tallar i granskog och granar i tallskog.

Spara död ved, för den utgör en 
livsmiljö för många arter. Dessa arter 
frigör också näringsämnen som den 
växande skogen kan använda. Också 
pollinerare och naturliga fiender till 
skadeinsekter behöver död ved. 
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Spara naturvårdsträd och död ved

• Ta inte bort naturvårdsträd som lämnats  
 i tidigare avverkningar. Naturvårdsträden  
 och grupperna av dessa kommer i sinom  
 tid att utvecklas till död ved, som är  
 viktig för den biologiska mångfalden. 

• Spara framför allt lövträd som är viktiga  
 för mångfalden, som sälg, asp, rönn och  
 al.

• Lämna i mån av möjlighet stammar,   
 grenar och kronor av fällda lövträd   
 kvar i skogen som död ved och föda för  
 skogslevande arter.

• Låt över tio centimeter tjocka döda träd  
 stå kvar och undvik att söndra liggande  
 döda trädstammar, speciellt grova   
 sådana.

• Om det inte finns död ved på arbetsobjektet, gör några högstubbar genom att kapa  
 av lövträd. Till exempel krokiga och mångförgrenade träd är lämpliga som högstubbar  
 eftersom de är svåra att ta till vara som gagnvirke.

– Vad är det här för någonting? – Det är en högstubbe. 
Människorna har gjort den som hem för hålhäckare och 
mat för svampar och insekter. – Tänk om någon skulle 
laga mat till mig också.

Spara buskage för viltet

Viltbuskage är grupper av träd och 
underväxt som man låter stå kvar i 
skogsbruksarbeten. De kan bestå av allt 
från några träd till större trädgrupper. I 
viltbuskaget lämnas träd av varierande 
storlek och olika trädslag. En mångsidig 
trädslagsblandning höjer buskagets värde 
för viltet och mångfalden.

• Lämna buskage bestående av   
 granunderväxt och andra träd som   
 skydd åt hönsfåglar och andra vilda   
 djur. Granen är viltbuskagets viktigaste  
 trädslag eftersom den skyddar bäst.

• Extra bra platser för viltbuskage är  
 fuktiga sänkor, små bergskullar och  
 övergångszoner. Övergångszonen kan  
 finnas mellan mineralmark och torvmark  
 eller mellan skog och åker.

– Här i viltbuskaget kan rovdjuren aldrig hitta mig.
– ZZZZ

Och mer om naturhänsyn: metsakeskus.fi/fi/hankkeet/monimetsa och  
metsakeskus.fi/sv/naturhansyn-minneslista


