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Livsmiljöer i skogslagens 10 paragraf (§), vilka särdrag de kännetecknas av och särskilda faktorer att beakta vid stöd 

Skogslagslivsmiljö Särdrag 1 Särdrag 2 Att beakta angående miljöstöd 

1. Källa, bäck, rännil eller 

liten tjärn (0,5 ha) och 

deras omedelbara 

närmiljöer 

Närhet till vatten, särskilda 

vegetationsförhållanden och 

mikroklimat. 

Träd- och buskskikt, särskilda 

vegetationsförhållanden och 

mikroklimat. 

Trädbevuxen närmiljö på bägge sidor av bäckar 

och rännilar. Fortgående rinnande vatten i 

rännilarna. Varje småvattenlivsmiljö avgränsas som 

en egen figur. 

2. Torvmarksmiljöer Vattenhushållning i 

naturtillstånd eller som 

påminner om naturtillstånd. 

Torvskikt Avgränsas längs gränsen mot mineralmark eller 

annan torvmarkstyp. 

2 a) lund- och örtkärr Frodig och krävande 

vegetation. 

Varierande trädbestånd och 

buskvegetation. 

75 % av vegetationen är torvmarksvegetation. 

Avgränsas vid gränsen till mineraljord eller annan 

torvmarkstyp. 

2 b) sammanhängande 

skogsfräken- och 

hjortronkärr 

Förhärskande enhetlig 

skogsfräken- eller 

hjortronvegetation. 

Varierande trädbestånd. 75 % av vegetationen är torvmarksvegetation. 

Avgränsas vid gränsen till mineraljord eller annan 

torvmarkstyp. 

2 c) brunmossar Näringsrik jordmån och 

krävande vegetation. 

Trädfattighet. 75 % av vegetationen är torvmarksvegetation. Kan 

finansieras separat eller ihop med andra objekt. 

2 d) trädfattiga myrar på 

impediment eller tvinmark 

Glest och tvinvuxet bestånd 

 

Vattenhushållning i 

naturtillstånd eller som 

påminner om naturtillstånd. 

Endast om de binder ihop andra avtalsområden, 

och högst 50 % av den ekologiska helhetens areal. 

2 e) madkärr Varierande lövträdsbestånd 

och buskvegetation. 

Bestående påverkan av 

ytvattnet. 

Trädbevuxna madkärr intill vattendrag och 

småvatten. Trädfattiga finansieras om de binder 

ihop andra avtalsobjekt. 
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Skogslagslivsmiljö Särdrag 1 Särdrag 2 Att beakta angående miljöstöd 

3) Bördiga mindre 

lundområden 

Lundmull, krävande 

vegetation som skiljer sig 

tydligt från omgivningen. 

Träd- och buskbestånd i 

naturtillstånd eller som 

påminner om naturtillstånd. 

Fuktiga, friska och torra lundar avgränsas som en 

egen livsmiljö. 

4) Skogsholmar med 

fastmarksskog 

Omgiven av odikad 

torvmark eller torvmark 

med huvudsakligen bevarad 

vattenhushållning.   

Mineralmark. Enstaka diken som inte påverkar 

vattenhushållningen får finnas på torvmarken. 

5) Klyftor och raviner Huvudsakligen, på över 

hälften av sin längd, minst 

10 meter djupa. 

Kännetecknande vegetation 

som avviker från 

omgivningen. 

Avgränsas längs klyftans eller ravinens övre 

kanter. Skog i naturtillstånd eller som påminner 

om naturtillstånd nere i klyftan eller ravinen är en 

del av helheten. 

6) Stup och skog vid 

stupets nedre del 

Huvudsakligen, på över 

hälften av sin längd, minst 

10 meter djupa. 

Skog vid stupets nedre del, 

där stupet påverkar, till 

exempel stenmaterial. 

Avgränsas längs stupets övre kant och runt skogen 

i stupets nedre del. Skogen ska vara i 

naturtillstånd eller påminna om naturtillstånd. 

7) Lågproduktiva sandfält, 

berg i dagen, stenbunden 

mark och blockfält  

Avkastar i virkeshänseende 

mindre än lavmoar.  

Tämligen glest trädbestånd. Finansieras endast i anslutning till andra 

avtalsområden. Varje lågproduktiv livsmiljötyp 

avgränsas till en egen figur. 

 

Allmänna krav på livsmiljöerna i skogslagens paragraf 10: 

1) livsmiljöernas allmänna särdrag som nämns i skogslagen 

2) naturtillstånd eller ett tillstånd som påminner om naturtillstånd och  

3) avviker tydligt från den omkringliggande skogsnaturen och 

4) små områden eller områden av mindre betydelse i skogsbrukshänseende 

Noggrannare livsmiljöspecifika beskrivningar och avgränsningsanvisningar finns i tolkningsrekommendationen för 10§-objekt på 

Skogscentralens webbplats. 

https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/metsien-suojelu-ja-elinymparistojen-hoito/metsalain-erityisen-tarkeat-elinymparistot
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Metso-livsmiljöer, deras strukturdrag och Metso-klasser samt särskilda faktorer att beakta angående miljöstöd (kubikmeter per 

hektar anges med förkortningen m3/ha, hektar anges med förkortningen ha). Metso-livsmiljöerna kan finansieras antingen som separata 

skogsfigurer eller så att de hänger samman med andra avtalsobjekt eller skyddsområden. 

Metso-livsmiljö Strukturdrag  

Metso-klass 1 

Strukturdrag 

Metso-klass 2 

Arealgräns Att beakta angående miljöstöd 

1) Lundar Över 100 år gamla 

blandskogs- eller 

barrträdsdominerade lundar 

eller över 70 år gamla 

lövsträdsdominerade lundar 

eller lundar med över 10 

m3/ha död ved. 

Finansieras separat eller 

gränsande till annat objekt. 

Lundar med yngre 

bestånd än klass 1 eller 

med 5–10 m3 död ved/ha. 

Finansieras separat eller 

gränsande till annat 

objekt.  

Ingen gräns Lundarter, som buskar eller ädla 

lövträd. Lundar eller lundområden 

som är större än 

skogslagstolkningen eller lundar 

som kräver vård. 

 

2) Moskogar som är 

viktiga med tanke på 

biologisk mångfald 

(inklusive torvmoar) 

Över 10 m3död ved/ha. 

Gammalt bestånd eller 

andra strukturdrag. 

Finansieras separat eller 

gränsande.  

5–10 m3 död ved/ha. 

Mångsidiga strukturdrag. 

 

Finansieras gränsande till 

annat objekt. 

Högst 10 

ha/fastighet 

 

Främsta kriteriet är mängden död 

ved, och det måste uppfyllas. 

Dessutom ska det finnas andra 

viktiga strukturdrag, t.ex. 

varierande beståndsstruktur. 

3) Torvmarker som är 

viktiga med tanke på 

biologisk mångfald, 

kärr 

Kärr i naturtillstånd eller 

restaureringsdugliga 

bördiga kärr. Gammalt 

trädbestånd. Finansieras 

separat eller gränsande till 

annat objekt. 

Restaureringsdugliga 

kärr, kärrmosaik med 

strukturdrag.  

Finansieras separat eller 

gränsande till annat 

objekt. 

Ingen gräns Kärrlevande arter. 

Torvskiktets tjocklek kan variera. 
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Metso-livsmiljö Strukturdrag  

Metso-klass 1 

Strukturdrag 

Metso-klass 2 

Arealgräns Att beakta angående miljöstöd 

4) Torvmarker som är 

viktiga för biologisk 

mångfald: myrar och 

brunmossar 

Bördiga myrar och 

brunmossar i naturtillstånd 

eller som påminner om 

naturtillstånd. Andra gamla 

myrar med över 140-årigt 

bestånd med strukturdrag 

viktiga för mångfalden, som 

död ved. Finansieras separat 

eller gränsande. 

Restaureringsdugliga 

brunmossar. 

Restaureringsdugliga 

övriga myrar, som man 

kommit överens med 

markägaren om att 

återställa. Finansieras 

separat eller gränsande 

till annat objekt. 

Ingen gräns Bördiga myrar är gräsbevuxna och 

av högstarrtyp. 

Suotyyppien ravinteisuusluokat - 

GTK Bördigheten i myrar som 

återställs kan variera från karg till 

bördig. 

 

5) Skogar kring 

vattendrag och 

småvatten (bäckar, 

rännilar, källor) 

Skog med vattenhushållning 

i naturtillstånd eller ett 

tillstånd som påminner om 

naturtillstånd nära bäckar, 

rännilar och källor. 

 

Finansieras separat eller 

gränsande till annat objekt. 

Restaureringsduglig skog 

intill småvatten, med 

mångfalds- och artvärden 

 

Finansieras separat eller 

gränsande till annat 

objekt. 

Ingen gräns Avgränsas enligt 

tolkningsrekommendationen för 

skogslagen. Området ska ha träd av 

gagnvirkesmått och strukturdrag. 

Småvattenmiljöer som är smalare 

än tolkningsrekommendationen för 

skogslagen kan finansieras om där 

finns en annan livsmiljö och 

stödvillkoren för den uppfylls. 

6) Lövsumpskogar och 

svämskogar 

Död ved, gamla lövträd eller 

löv- eller barrträdsbestånd 

eller mad med alskog. 

Finansieras separat eller 

gränsande till annat objekt. 

Lövsumpskogar och 

svämskogar som man 

kommit överens med 

markägaren om att 

återställa. Finansieras 

gränsande till annat 

objekt. 

Högst 10 

ha/fastighet 

Svämslam. 

Våtytor och tuvor. 

Regelbunden översvämningsrytm.  

 

http://weppi.gtk.fi/aineistot/mp-opas/kuvausohjeet/suotyyppiravinne.htm
http://weppi.gtk.fi/aineistot/mp-opas/kuvausohjeet/suotyyppiravinne.htm
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Metso-livsmiljö Strukturdrag  

Metso-klass 1 

Strukturdrag 

Metso-klass 2 

Arealgräns Att beakta angående miljöstöd 

7) Skogsbevuxna berg, 

stup och blockfält 

Över 140 år gamla 

hällmarksskogar eller stup 

med skog i stupets nedre 

del, eller över 100 år gamla 

skogar på branta 

sluttningar eller stup eller 

över 10 m3 död ved/ha. 

Finansieras separat eller 

gränsande till annat objekt. 

Hällmarksskogar och 

blockfält: bestånd över 

120 år eller mångsidigt, 

bördigt, eller mosaik av 

berglivsmiljöer, eller 5–

10 m3 död ved/ha. 

 

Finansieras gränsande till 

annat objekt. 

Högst 10 

ha/fastighet. 

Huvudsakligen skogsmark och 

trädbevuxna objekt. Synbar 

påverkan av berggrunden. Gammalt 

trädbestånd eller mängden död ved 

uppfylls. Strukturdrag som 

indikerar högt mångfaldsvärde. 

8) Livsmiljöer på 

kalkberg och 

ultrabasiska marker  

Arter som föredrar kalk, 

krävande arter eller 

speciella arter som kräver 

ultrabasisk berggrund.  

Finansieras separat eller 

gränsande till annat objekt. 

Objekt som kräver 

återställande eller 

naturvård, som man 

kommit överens om med 

markägaren. 

Finansieras separat eller 

gränsande. 

Ingen gräns. Trädbevuxna objekt. 

Speciella arter.  

Naturvård under handledning av 

sakkunnig. 

9) Solexponerade 

åsmiljöer 

Solkrävande arter, glest och 

luckigt trädbestånd. 

 

Finansieras separat eller 

gränsande till annat objekt. 

Objekt som växer igen, 

där man kommit överens 

med markägaren om 

naturvård. Finansieras 

separat eller gränsande. 

Ingen gräns. Regionalt representativa objekt. 

Åslevande arter. 

10)  Trädbevuxna 

vårdbiotoper 

Trädbevuxna. Ädla träd eller 

gamla lövträd. Ängsarter. 

Finansieras separat eller 

gränsande. 

Restaureringsdugliga 

objekt. 

Finansieras gränsande till 

annat objekt. 

Ingen gräns. Stöd i första hand genom 

jordbrukets miljöstödssystem, 

eftersom de oftast kräver 

regelbunden skötsel. 
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Mångfaldsobjekt på landhöjningskusten är många olika livsmiljöer, som mader, svämskogar, kärr, skogar vid småvatten eller moskogar rika på 

död ved. Mångfaldsobjekt på landshöjningskusten finansieras med miljöstöd enligt anvisningarna för respektive livsmiljötyp. 

Utöver de primära finansieringsvillkoren för Metso-livsmiljöer ska objektet ha andra strukturdrag för mångfald, som kan ta sig uttryck i: 

Strukturdrag Kännetecken 1 Kännetecken 2 Kännetecken 3 

Död ved Högstubbar, hålträd Torrakor, stående död ved Lågor, vindfällen 

Trädbestånd som är värdefullt för 

mångfalden 

Gamla löv- och barrträd Ädla lövträd Brandskadad ved 

Trädbestånd i naturtillstånd Varierande beståndsstruktur, 

olika kronskikt 

Kronöppningar Långvarigt störningsfritt tillstånd 

Jordmånens särdrag Lundartad Kalkpåverkan Näringshaltig berggrund 

Grundvattenpåverkan Källpåverkan Översilning Källarter 

Hydrologiskt tillstånd Vattenhushållning i naturtillstånd Vattenhushållning som kan 

återställas 

Karaktär av torvmark 

Hydrologiskt särdrag Karaktär av lövsumpskog eller 

svämskog. 

Karaktär av brunmosse Karaktär av kärr eller myr 

 

Faktorer som höjer objektets värde är bland annat om där förekommer arter som är hotade i regionen eller hela landet, en regionalt sällsynt 

livsmiljö eller läge nära ett befintligt skyddsområde. Den primära förutsättningen för stöd är ändå livsmiljön och dess strukturdrag. 


