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Checklista för naturhänsyn 

Checklistan har sammanställts för att skogsägaren ska kunna ha den som hjälp till 
exempel i planeringen av avverkningar och skogsvård och i diskussionerna med 
skogsproffs. Skogsägarens mål och skogens möjligheter avgör hur och i vilken 
utsträckning skogsvårdsrekommendationernas naturhänsynsåtgärder vidtas. 
Skogsägaren bestämmer nivån på naturhänsynen, dock så att lagens och den 
eventuella skogscertifieringens krav uppfylls. I de egna anteckningarna kan du skriva 
in till exempel figurnummer. 

Plantbeståndsvård: slyröjning och röjning 

Naturhänsynsåtgärder Egna anteckningar 
Vi tryggar naturobjekt som är viktiga för mångfalden 

Vi lämnar svåra och lågproducerande ställen orörda 

Vi sparar viltbuskage 

Vi upprätthåller en trädslagsblandning 

Vi bevarar antalet trädslag 

Vi sparar skyddszoner mot vatten 

Vi sparar en övergångszon vid torvmark 

Vi främjar naturens mångfald med en kantzon mot åkern 

Vi tryggar speciella artförekomster 

Beståndsvårdande avverkning: första gallring, annan gallring, kontinuerlig 
beståndsvård: plockhuggning, luckhuggning. 

Naturhänsynsåtgärder Egna anteckningar 
Vi tryggar naturobjekt som är viktiga för mångfalden 

Vi sparar viltbuskage 

Vi upprätthåller en trädslagsblandning 

Vi upprätthåller antalet trädslag 

Vi sparar naturvårdsträd, gärna i grupper 

Vi sparar död ved 
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Naturhänsynsåtgärder Egna anteckningar 
Vi gör högstubbar 

Vi lämnar skyddszoner mot vatten 

Vi sparar en övergångszon vid torvmark 

Vi främjar naturens mångfald med en kantzon mot åkern 

Vi tryggar speciella artförekomster 

Förnyelseavverkning (kalavverkning, avverkning i fröträdsställning, avverkning 
i skärmställning, teghuggning) och förnyelse 

Naturhänsynsåtgärder Egna anteckningar 
Vi tryggar naturobjekt som är viktiga för mångfalden 

Vi sparar viltbuskage 

Vi sparar naturvårdsträd, gärna i grupper 

Vi sparar den döda veden 

Vi gör högstubbar 

Vi lämnar skyddszoner mot vatten 

Vi sparar en övergångszon vid torvmark 

Vi främjar naturens mångfald med en kantzon mot åkern 

Vi tryggar speciella artförekomster 

Vi tar hänsyn till naturen vid markberedningen 

Vattenvården vid virkesdrivning och markberedning 

Planteringstäthet och trädslagsblandning 

Annat att ta i beaktande, till exempel det långsiktiga målet för 
trädslagsblandning, skyddszonernas bredd och antalet naturvårdsträd som ska 
sparas på hela fastigheten. 

https://www.metsakeskus.fi/sv

	Checklista för naturhänsyn



Käytettävyysraportti


		Tiedostonimi : 

		lomake-luonnonhoidon-muistilista-sv.pdf




		Raportin laatija: 

		

		Organisaatio: 

		




[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]


Yhteenveto


Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.


		Tarkistettava manuaalisesti: 0

		Hyväksyttiin manuaalisesti: 2

		Hylättiin manuaalisesti: 0

		Ohitettiin: 0

		Hyväksyttiin: 30

		Epäonnistui: 0




Yksityiskohtainen raportti


		Dokumentti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa

		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF

		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto

		Looginen lukemisjärjestys		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä

		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa

		Värikontrasti		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti

		Sivun sisältö



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkitty sisältö		Hyväksyttiin		Koko sivun sisältö on merkitty

		Koodimerkityt huomautukset		Hyväksyttiin		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen

		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava

		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia

		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia

		Lomakkeet



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkityt lomakekentät		Hyväksyttiin		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus

		Vaihtoehtoinen teksti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Hyväksyttiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Hyväksyttiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Hyväksyttiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun
	Omat muistiinpanotTurvataan monimuotoisuudelle tärkeät luontokohteet: 
	Omat muistiinpanotKierretään vaikeakulkuiset ja puuntuotannollisesti vähäarvoiset kohteet: 
	Omat muistiinpanotSäästetään suojatiheikköjä: 
	Omat muistiinpanotSäilytetään sekapuustoisuus: 
	Omat muistiinpanotSäilytetään puulajimäärä: 
	Omat muistiinpanotJätetään vesien varsille suojavyöhykkeet: 
	Omat muistiinpanotJätetään soiden reunoille vaihettumisvyöhykkeet: 
	Omat muistiinpanotEdistetään monimuotoisuutta pellon reunavyöhykkeellä: 
	Omat muistiinpanotTurvataan erityiset lajiesiintymät: 
	Omat muistiinpanotTurvataan monimuotoisuudelle tärkeät luontokohteet_2: 
	Omat muistiinpanotSäästetään suojatiheikköjä_2: 
	Omat muistiinpanotSäilytetään sekapuustoisuus_2: 
	Omat muistiinpanotSäilytetään puulajimäärä_2: 
	Omat muistiinpanotJätetään säästöpuita ja säästöpuuryhmiä: 
	Omat muistiinpanotSäästetään lahopuut: 
	Omat muistiinpanotTehdään tekopökkelöitä: 
	Omat muistiinpanotJätetään vesien varsille suojavyöhykkeet_2: 
	Omat muistiinpanotJätetään soiden reunoille vaihettumisvyöhykkeet_2: 
	Omat muistiinpanotEdistetään monimuotoisuutta pellon reunavyöhykkeellä_2: 
	Omat muistiinpanotTurvataan erityiset lajiesiintymät_2: 
	Omat muistiinpanotTurvataan monimuotoisuudelle tärkeät luontokohteet_3: 
	Omat muistiinpanotSäästetään suojatiheikköjä_3: 
	Omat muistiinpanotJätetään säästöpuita ja säästöpuuryhmiä_2: 
	Omat muistiinpanotSäästetään lahopuut_2: 
	Omat muistiinpanotTehdään tekopökkelöitä_2: 
	Omat muistiinpanotJätetään vesien varsille suojavyöhykkeet_3: 
	Omat muistiinpanotJätetään soiden reunoille vaihettumisvyöhykkeet_3: 
	Omat muistiinpanotEdistetään monimuotoisuutta pellon reunavyöhykkeellä_3: 
	Omat muistiinpanotTurvataan erityiset lajiesiintymät_3: 
	Omat muistiinpanotHuolehditaan luonnonhoidosta maanmuokkauksessa: 
	Omat muistiinpanotVesiensuojelu puunkorjuussa ja maanmuokkauksessa: 
	Omat muistiinpanotIstutustiheys ja sekapuustoisuus: 
	määrän suojavyöhykkeiden leveyden tai sekapuustoisuuden suhteen: 
	Spara: 
	Skriv ut: 


