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Bästa skogsägare
Det står inte så bra till med naturen i Finlands skogar som man allmänt tror. Träden växer visserligen
mycket bra, men det högsta priset för detta betalas
av ett stort antal skogsarter som lider av de förändringar i sina livsmiljöer som är en följd av det
intensiva skogsbruket. Den här handboken behövs
eftersom naturvärden och annan nytta är viktiga
för landets skogsägare vid sidan av den ekonomiska
avkastningen.
Naturen utarmas. Av de skogsarter som lever
i Finland är redan 833 utrotningshotade. Nästan lika
många, det vill säga 754 skogsarter, har klassificerats
som nära hotade. Också dessa arter kan hotas av utrotning i framtiden om deras livsmiljöer fortsätter att
försvagas. Av de skogsnaturtyper som utgör livsmiljöer för skogens arter, har i Finland en så stor del
som 76 procent klassificerats som utrotningshotade.
Men alla skogsägare kan genom egna åtgärder
hjälpa naturen: Kräv en skogsvård som uppfyller
dina egna mål och värderingar. Kräv att arbeten
som utförs i din skog beaktar den biologiska mångfalden på bästa möjliga sätt.
Skogsvårdsmetoder som slår vakt om den biologiska mångfalden är till gagn för dig på många olika
sätt: Svampar, bär och vilt trivs, landskapet förblir
vackert och skogens rekreationsvärde växer. Dessutom minskar riskerna för skogsskador. I och med
att en mångformig skog erbjuder livsbetingelser
för många arter, är den också uthålligare och har
en större motståndskraft mot skador än en ensidig
skog som ofta består av endast ett trädslag.

Du har i din hand en uppdaterad upplaga av
WWF:s Skogsvådsguide som kom ut år 2016.
Uppdateringarna baserar sig på den översikt över
forskningslitteratur om skogsvård som vi gav ut
våren 2018. Dessutom har vi i den här upplagan
utvidgat presentationen av kontinuitetsskogsbruk
eller kalhyggesfritt skogsbruk. Enligt undersökningar är 80 % av skogsägarna intresserade av kalhyggesfritt skogsbruk, men bara 33 % har fått råd om
metoden. Vi har också skrivit mer omfattande om
möjligheterna att skydda skog.
För att din målsättning när det gäller naturvården ska uppnås i praktiken, är det viktigt att
du tar upp den med de fackmän som hjälper till
med skötseln av din skog. Ställ också krav på att
de saker som är viktiga för dig skrivs in i virkesavtalet och arbetsplatsdirektivet. I slutet av den här
guiden finns en blankett, som du kan ge till skogsfackmannen, där du uttrycker dina önskemål. Så
försäkrar du dig om att din vilja förmedlas också
till den som utför avverkningarna. De metoder som
guiden erbjuder är inte arbetskrävande – för att
skapa ett rikt liv räcker det med att lämna kvar
död ved i skogen! Det är du som avgör om också
nästa generation kan höra fågelsång i din skog.

Liisa Rohweder
generalsekreterare, WWF Finland

Genom att uttrycka din vilja tryggar du mångfalden i skogen. Bifoga den ifyllda
blanketten till de avtal och offertförfrågningar som rör skötseln av din skog. Blanketten,
så väl som den här guiden, finns också i digital form på adressen: wwf.fi/metsanhoito-opas

Blandskog

• Blandskog med flera olika trädslag ger mångsidig nytta

Myt:
Sälg, asp, al och rönn
är skräpträd, och
de ska gallras bort
från plantskogar och
ungskogar.

Verklighet:
Något sådant som skräpträd existerar inte. På alla trädslag lever
en stor mängd arter som är beroende av dem, och som dessutom
är till nytta för människan. Blandskogar som består av olika trädslag
har en rikare natur, producerar en mångsidigare nytta och klarar
bättre av skador än skogar bestående av bara ett eller två trädslag.

Vad handlar det om?
Blandskogar är skogar där ett dominerande trädslag – i allmänhet
tall, gran eller björk – utgör mindre än tre fjärdedelar av beståndet. Endast 14 procent av Finlands hela skogsareal utgörs av
sådana blandskogar. Blandskogar skulle vara betydligt vanligare
om skogen hade uppkommit på naturlig väg.
I Finland finns 31 naturligt växande trädslag. Av dessa är 4 barrträd och 27 lövträd, men inom skogsbruket favoriserar man barrträd: över 95 procent av de avverkade skogarna förnyas med tall
eller gran. Därför har de lövträdsdominerade skogarnas areal i

Vad kan du som skogsägare göra?
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södra Finland halverats från 1950-talet till i dag.
Då klimatet blir varmare och förhållandena förändras blir odling
av blandskogar en allt viktigare metod för att hantera riskerna i
skogsbruket eftersom det är ytterst oklart hurudana tillväxtbetingelserna kommer att bli i framtiden. Inom skogsbruket favoriserar man
för närvarande granen i alltför hög grad ty den är känslig för torkan,
blåsten och insektsskadorna som klimatförändringen för med sig.
Lövträd är ett bättre val, så väl med tanke anpassningen till klimatförändringen, som för tryggandet av den biologiska mångfalden.

• Lämna plats för blandbestånd. Om du har slutavverkat kan du låta
bli att plantera områden där det växer andra trädslag naturligt. Det
är inte nödvändigt att åstadkomma ett fulltätt planterat plantbestånd
• Spara alla naturligt växande trädslag i beståndet. En god
på varenda ar. Det lönar sig inte att helt och hållet röja bort klena
tumregel är att det ska finnas lika många trädslag i skogen
bestånd som blivit kvar efter en slutavverkning, utan i stället lämna
efter som före plantskogsskötsel eller avverkning. Främmande
kvar grupper av träd.
trädslag, exempelvis druvfläder, bergtallar, videarter av främ• Låt också andra trädslag växa naturligt i skogar som planterats
mande ursprung, ädelgranar och jättetuja, lönar det sig däremed ett enda trädslag. Spara naturligt växande björk vid plantmot att hugga bort.
skogsvård och första gallring.
• Odla inhemska trädslag mångsidigt och sträva efter skogar
• Spara lövträdsdominerade lundar i naturtillstånd eller tillämpa
med minst tre olika trädslag. Det är klokt och önskvärt för att
kalhyggesfritt skogsbruk. På sådana ställen kan du ta bort granen,
trygga en rik natur och anpassa skogen till klimatförändringen.
och gran ska inte heller planteras i lundar, utan de ska få utvecklas till
• Överväg att plantera vårtbjörk, klibbal och naturligt förelövträdsdominerade blandskogar med många olika trädslag. Många
kommande ädla trädslag. Det kan också vara lönsamt att odla
lundarter är anpassade till lundskogens ljusförhållanden och svagt
sälg, rönn och masurbjörk. Om de är grova och av god kvalitet är
sura jord. Via METSO-programmet kan du få ersättning för lundskydd.
de till och med värdefullare än de trädslag som vanligast odlas.

Naturen

Du

De arter som lever i och av träden kommer att tacka dig. Redan ett
enda trädslag till i skogen berikar naturen, eftersom det för med sig ett
stort antal följeslagare: fåglar, däggdjur, fjärilar, växtsteklar, skalbaggar,
lavar, mossor och svampar. Ingen enda av dem är onödig i naturen.
På vart och ett av Finlands vanligaste trädslag – tall, gran, björk och
asp – lever över tusen olika arter av organismer. Många av dessa arter
lever på flera trädslag, men uppskattningsvis 15–20 procent av dem
på endast ett. Särskilt många sådana specialistarter finns bland fjärilar,
skalbaggar och rötsvampar. De följeslagande arter som är beroende av
barrträd är huvudsakligen andra än de som är beroende av lövträd.
Blandskogar med flera trädslag är alltid artrikare än skogar med
ett eller två trädslag, och lövträd berikar påfallande mycket artbeståndet
i barrträdsdominerade skogar.
Många lövträd producerar också bär, nötter eller hängen till föda för
djur. Att spara olika lövträd liksom en flerskiktad blandskog ökar mångfalden av fågelarter.
Barken hos asp, sälg, rönn och lind erbjuder ett bra växtunderlag för
en rik mångfald av mossor och lavar.

Du får mer av skogens gåvor. Bland annat blåbär och olika arter av vilt
klarar sig bäst i blandskogar.
Blandskogar är friskare och härdigare mot skador. Svampsjukdomar
och skadeinsekter hör ofta ihop med ett visst trädslag och i blandskog har
de sämre förutsättningar att föröka sig och spridas. Då en skada inträffar
är det därför bara en del av träden som drabbas. Tillväxten hos överlevarna blir snabbare eftersom de får större utrymme och de förluster som
skadorna orsakat kompenseras betydligt snabbare än genom nyplantering.
Skogsmarken blir bördigare. Lövträdens förna är mindre sur än barr,
därför berikar lövträden växt-, svamp- och mikrobarterna samt de marklevande organismerna i barrträdsdominerade skogar. Marken är också
varmare under lövträdens bladverk. Dessa faktorer påskyndar nedbrytningen av förna och bindningen av kväve, och slutresultatet är att träden
växer snabbare. Alarna i synnerhet är effektiva jordförbättrare.
Blandskog med flera trädslag binder mer kol och växer snabbare
än skog med bara ett eller två trädslag.
Blandskogen är en glädje för ögat. Det är fascinerande att följa den
medan årstiderna skiftar, från den yppiga grönskan på försommaren till
höstens färger. Blandskogarna som upprätthåller ett mångsidigt artbestånd
är vackra och fulla av liv, fågelsång, svamp och bär.

Skogar med flera trädslag
ger näring och skydd
för många arter

Sälg och humla

Asp och grön aspvedbock

Rönn och sidensvans
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Hur gagnas naturen och hur gagnas du?
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Gamla träd

• Kontinuitet över generationerna

Myt:
Gamla träd ska
avverkas innan
de dör.

Verklighet:
En del av de skogslevande arterna hittar föda och
skydd endast i gamla träd. Trots att 60–100-åriga träd
ur skogsbrukets synvinkel anses vara avverkningsmogna, befinner de sig endast halvvägs i sin naturliga
livscykel. Tallar kan bli 300–500 år gamla, i Lappland
till och med 800 år. Granar kan leva i 200–400 år och
björkar, sälgar och aspar i 150–200 år.

Vad handlar det om?
Gamla träd är en väsentlig del av en rik och livskraftig skogsnatur.
När träden blir äldre förändras deras egenskaper och deras betydelse som livsmiljö för andra arter ökar. Många arter är beroende
av gamla träd. Hålbyggare, mossor, lavar, svampar och insekter
har hunnit hitta dem och bosätta sig där, eftersom träden har stått
kvar under en mycket lång tid.

Trädgamlingarnas tragedi ligger i att det går snabbt att fälla
dem, medan det tar mycket lång tid för nya träd att växa upp i deras ställe. Om man vill odla så kallade gammelfuror måste tallarna
få växa till sig i många hundra år. Nu för tiden är de riktigt gamla
träden ytterst sällsynta i jämförelse med de förhållanden som
organismerna under tidernas gång har anpassat sig till.

Vad kan du som skogsägare göra?

träden i din skog som ska lämnas som naturvårdsträd. En rekommendation som baserar sig på forskning är att spara 5–10 procent av beståndet, vilket i södra Finland betyder cirka 15–30 kubik
per hektar. Det lönar sig att redan börjande vid första gallringen
ge anvisningar om att lämna lämpliga trädexemplar som naturvårdsträd för att undvika att de gallras bort.
• Förutsätt att de träd som sparats vid tidigare avverkningar
sparas vid alla följande gallrings- och slutavverkningar, och
att uppgifter om att de ska sparas skrivs in i arbetsplatsdirektivet.
Om du vill kan du före avverkningen märka ut naturvårdsträden
med blå fiberband eller färgmarkering.
• Sätt upp fågelholkar i din skog om där ännu inte finns hålträd.
Då hjälper du ugglor och andra hålbyggande fåglar att hitta boplatser. Mest behövs det holkar med stort hål.

• Spara de gamla träden i skogar och kulturmiljöer. Lämna
naturvårdsträd och låt dem bli gamla. Spara grova träd med
en diameter över 20 cm och med förutsättningar för att växa
och bli gamla, träd med förgreningar, med stora kronor, tjock
bark och starka grenar. Det är bara bra om de har håligheter,
skador, murkna ställen och lösrivna eller döda kvistar eller grenar. Grova exemplar av ekonomiskt mindre värdefulla trädslag
är det speciellt lämpligt att spara, då tryggar du kontinuiteten
av åldriga träd.
• Lämna framför allt naturvårdsträden i grupper, då är det
lättare att i fortsättningen låta dem stå kvar.
• Meddela skogsfackmannen hur många procent av de grövre
© petri keto-tokoi
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Hur gagnas naturen och hur gagnas du?
Naturen

Du

Tjock, fårad bark ger insekter gömställen. Till exempel trädkryparen
är specialiserad för att söka sin föda ur fåror i barken. Också mesarna
utnyttjar fårad bark för att leta efter mat och för att lagra föda.
Bark med djupa fåror erbjuder ett bra växtunderlag för mossor
och lavar. Särskilt gamla aspar, sälgar, rönnar och ädla träd har en stor
artrikedom av epifyter eftersom deras bark inte är lika sur som hos barrträd och björkar.
Gropar och håligheter i gamla grova träd är livsviktiga för de
stora hålbyggarna. Mest nytta av dem har spillkråkan, kattugglan, slagugglan och mården. Hackspettarna hackar ut sina bohål i träd som har
mjuknat av röta, och de hålor som hackspettarna har lämnat tas i bruk
av andra hålbyggare såsom stare, rödstjärt, flygekorre och fladdermöss.
I gropar i ihåliga lövträd, såsom aspar, lindar, ekar och lönnar lever
också utrotningshotade insektsarter till exempel gulbent kamklobagge
och Bisnius subuliformis, en skalbagge i familjen kortvingar.
Tickor och andra svampar är allmänna på åldriga träd. Många
svampar kan leva bara på ett enda trädslag som till exempel sprängtickan som växer på gamla björkar.

Hålträden är nyttiga för skogens hälsa. De insektsätande fåglar som
bygger sina bon i dem äter skadeinsekternas larver och ugglorna fångar
sorkar i plantskogarna.
Gamla träd är vackra, intressanta och värdefulla. De är skapade
av tiden och naturkrafterna och individuella symboler för livets fortbestånd, för seghet och överlevnad. Hos dem sammanfattas storheten
i att skogen består från generation till generation.
När de gamla träden dör producerar de död ved. Om nyttan med
död ved kan du läsa på följande uppslag.

Gamla bastanta
boträd behövs för
de rovfåglar som
bygger tunga bon
av kvistar och ris

© Eero Vilmi / vastavalo

Särskilt kungsörn, havsörn, fiskgjuse,
duvhök, ormvråk och bivråk behöver
boträd med kraftiga grenar.
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Död ved

• Död ved upprätthåller liv

Myt:
Död ved är
en risk för
skogens hälsa.

Verklighet:
Död ved innebär ingen hälsorisk. I en frisk skog med rik natur finns det döda träd. De utgör
en betydelsefull del av skogens liv. De skyldigheter som bestäms om i skogslagen rör skadade
barrträd med färskt bast. Endast sådana träd kan orsaka risk för att barkborrar förökar sig.

Vad handlar det om?

© petri keto-tokoi
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I naturskogar har det alltid funnits rikligt med döda träd, ungefär
en fjärdedel av hela beståndet. Den döda veden är viktig för skogens
mångfald av liv eftersom en fjärdedel, sammanlagt cirka 5 000 arter,
är beroende av död ved. I nästan alla organismgrupper finns det arter
som är beroende av död ved.
I en ekonomiskog är antalet döda stammar vanligen under fem
procent av antalet döda stammar i en naturskog. Det här är en betydande orsak till att hundratals skogsarter hotas av utrotning. Organismer som gagnas av död ved är ofta specialister, det vill säga special-

experter på sina egna betingelser. Till exempel brandtickan ser man
bara på sådana granar i långt framskriden röta som först har rötats
av klibbticka.
Den döda veden förändras då nedbrytningen framskrider, och
den erbjuder livsmiljö för vissa arter endast under en begränsad tid.
Med tanke på de organismer som lever i död ved är det viktigt att
det inom ett skogsområde finns stammar av olika trädslag i olika
skeden av nedbrytning: i den nära omgivningen måste finnas en ny
ersättande livsmiljö då den föregående inte längre är lämplig.

Vad kan du som skogsägare göra?

• Gör högstubbar. Be den som utför gallringen att på varje hektar
göra flera 2–5 meter höga högstubbar av sådana lövträd som
ska tas bort. Redan 15 centimeter tjocka stubbar passar bra som
boträd för till exempel talltita.
• Lämna ogallrade fläckar på ställen där det växer blandskog.
På dem uppstår det högstubbar av sig själv. Bra ställen är viltbuskage, grupper av naturvårdsträd, sankmarker, blockfält och
andra ställen som är svåråtkomliga vid avverkning.
• Be utföraren vara aktsam med den döda veden. Din kontaktperson kan ge entreprenören direktiv om att spara död ved och
akta den i samband med avverkning och eventuell markberedning. Vanligen går en stor mängd död ved förlorad om man inte
fäster uppmärksamhet vid saken.
• Lämna kvar grovt virke som inte lämpar sig för vidareförädling. Du kan bestämma att endast grot tas ut ur skogen som
energived, då blir stubbar och stamved som inte duger för vidareförädling kvar i skogen. Be om mer exakta råd av en skogsfackman, om det förekommer rotticka på avverkningsytan.

• Gör ingenting! Att öka mängden död ved är ytterst enkelt: det
grundläggande är att inte göra någonting när ett träd faller eller dör
på rot, då ökar mängden död ved i skogen snabbt. Störst är bristen
på grova stammar med en diameter över 20 cm. Forskning visar att
förekomst av utrotningshotade rötsvampsarter är mycket osannolik
om det i ett bestånd finns mindre än 20 kubikmeter död ved per
hektar. Ju mer död ved du lämnar kvar, desto bättre med tanke på
skogens biologiska mångfald.
• Lämna kvar rotstående döda träd och vindfällen. *) Om det går att
riva loss barken med händerna betyder det att bastet redan är uppätet
och att de för skogen skadliga barkborrarna inte längre trivs – tvärtom
lever barkborrarnas naturliga fiender på de här träden. Lövträd utgör
under inga förhållanden en risk för angrepp av skadeinsekter.
• Lämna kvar naturvårdsträden, även om de fallit omkull, eftersom
avsikten med dem är att de småningom ska dö och producera död
ved. Så här erbjuder du livsmiljö och näring för en stor mängd arter.
I naturen går ingenting förlorat.

*) Observera att om det på en hektar finns skadad gran mer än 10 kubikmeter fast mått, eller skadad tall mer än 20 kubikmeter fast mått, så kräver skogslagen att den överstigande
delen virke av stamdimension avlägsnas. Notera alltså att du kan lämna kvar upp till 10 kubik skadad gran och 20 kubik skadad tall. Lövträden berörs inte av skogsskadelagen.
Enligt lagen är du inte skyldig att transportera bort virket om det föreligger ett oöverstigligt hinder. Skyldigheten att transportera bort virket gäller inte heller på naturskyddsområden.

Hur gagnas naturen och hur gagnas du?
Naturen

Du

Artrikedomen är till och med större i död ved än i levande träd. När
nedbrytningen framskrider förvandlas det döda till liv inför våra ögon. De
som gagnas är bland annat mossor, lavar, svampar, insekter och insektsätande djur. Döda grova stammar av alla trädslag är värdefulla ur naturens
synvinkel oberoende av om de står upp eller ligger på marken. Störst är
bristen på grov död lövved.
Träd som dött på rot erbjuder föda för insektsätande hackspettar vilket
är livsviktigt i synnerhet vintertid. De erbjuder boplatser för mesar och andra
hålbyggare, livsmiljöer för tickor och skalbaggar och för lavarter som lever
som epifyter på stammarna. På högstubbar av björk i varma och solbelysta
miljöer lever en rik fauna av skalbaggar. När nedbrytningen fortskrider ändras artsammansättningen av svampar och insekter som lever på död ved.
På död ved som fallit till marken lever andra arter än på träd som dött
på rot, eftersom de befinner sig i en fuktigare och skuggigare miljö. På
lågorna lever tickor, svampar, skalbaggar och andra ryggradslösa djur
samt lavar och levermossor.

Markens bördighet ökar liksom förmågan att hålla kvar vatten
och näringsämnen. Skogen suger sin växtkraft ur ruinerna av tidigare trädgenerationer. Död ved och den humus som bildas av den är
betydande kol- och näringsreserver. Humusen förbättrar skogsmarkens
förmåga att hålla kvar vatten och näringsämnen. Kraftigt förmultnade
träd som ligger på marken binder också kväve vilket ökar markens
bördighet.
Död ved håller skadeinsekterna i schack. De rovinsekter och parasiter som håller skalbaggar skadliga för skogsbruket under kontroll,
behöver död ved för att föröka sig.
Död ved är ett utomordentligt växtunderlag för nya generationer av träd. Kraftigt förmultnade lågor ger bra plantuppslag, på dem
växer det ofta en rad med friska granplantor.

De olika förmultningsfaserna
har olika artsammansättning.
Rotstående döda träd erbjuder föda för
hackspettar och boplatser för mesar.

Björkvedbocken lever på
nyligen döda högstubbar.

Den vitryggiga hackspetten äter
bland annat larver av vedbock.

Talltitan gröper ut sitt bohål i en högstubbe som blivit mjuk av röta.

Insekter lever på
liggande stammar.

Trädrester förbättrar marken för
kommande generationer av träd.

© Risto Puranen / vastavalo

Död ved som ligger på marken bebos av
andra arter än de rotstående döda träden.
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Buskar och ris

• Näring och skydd i marknivån

Myt:
Skogen ska rensas
från buskar och
underväxande träd.

Verklighet:
Med tanke på skogsvård och avverkning är det inte nödvändigt att rensa bort alla buskar och underväxande träd.
Det är viktigt att försäkra sig om att tillräckligt mycket blir
kvar som skydd och näring för djuren.

Vad handlar det om?
Livskraftigt ris och underväxt producerar rikligt med bär, ger
näring för viltet och upprätthåller en rik natur. Ett överdrivet
rensande av marken utarmar naturen – och är dessutom onödigt
arbete. Underväxande träd och buskar rensas ofta bort i onödan
i samband med plantskogsskötsel och förröjning inför avverkning.
Den sikt som behövs vid avverkningen uppnås med mindre.
Kalavverkning och markberedning är till skada bland annat

för blåbäret som dessutom lider av att beståndet blir tätare i
en kulturskog. Därför har täckningsgraden för blåbär minskat
till hälften jämfört med situationen på 1950-talet. Det här har
inneburit en enorm ekologisk förändring i skogsnaturen. Som
en följd av kalhyggena har de pollinerande insekterna minskat
vilket har försvagat pollineringen av blåbär och lingon, vilket
i sin tur ger mindre bär.

Vad kan du som skogsägare göra?

© janne hellsten / FLICKR
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• Spara skyddande grupper av underväxande granar och buskage för vilt vid alla skogsvårdsåtgärder.
• Spara också alla klenträd och all underväxt i grupper av naturvårdsträd.
• Spara lundbuskar, hasselbuskar, ädla träd och andra fåtaliga
trädslag. Ge dem utrymme att växa genom att avlägsna konkurrerande och skuggande träd runt omkring.
• Prioritera kalhyggesfritt skogsbruk. I ett olikåldrigt bestånd
finns det kontinuerligt träd i olika ålders- och storleksklasser.
Detta är till fördel för exempelvis blåbär som klarar sig bäst
i halvskuggiga förhållanden. Kalhuggning med efterföljande
markberedning skadar ristäcket och försvagar blåbärsskörden
för årtionden framåt. Också många matsvampar gynnas om

man inte kalhugger, till exempel kantareller, soppar och riskor
som i egenskap av mykorrhizasvampar försvinner för lång tid på
kalhuggna områden.
• Få en bättre blåbärs- och svampskörd med hjälp av skogsvård. Blåbäret är en växt som trivs i halvskugga. I alltför tät skog
lider det av brist på ljus, och i en alltför gles av torka. De största
bärskördarna får man i fullvuxna tallbestånd på frisk mo. Då du
odlar likåldriga bestånd kan du gynna blåbäret genom att prioritera tall, förlänga omloppstiden och gallra hårdare än normalt.
• Eventuell markberedning kan göras så lätt som möjligt och
genom att söndra markytan bara i någon mån, eftersom den
största delen av ristäckets biomassa finns i rotsystemet och jordstammen. Stubbrytning är det bäst att låta bli.

Hur gagnas naturen och hur gagnas du?
Naturen

Du

Ristäcket och buskskiktet är livsviktiga för däggdjur, fåglar och
insekter. Många av dem söker sin föda på marknivå. Tätt ris och täta
buskar ger förutom föda också skydd.
På olika buskarter lever fjärilsarter som är specialiserade på dem, och
övriga insektsarter och svampar. Buskar som hassel, skogstry och brakved växer mest i lundar och på lundartad mo, på stränder och kärr.
Underväxten erbjuder skydd mot väder och rovdjur. Underväxta
träd ger skydd och näring åt många skogsarter såsom skogshönsfåglar
och skogshare. Också kvistar som når ner till marken på större granar
och täta gransnår ger skydd, och är viktiga häckningsplatser. Det här
är särskilt viktigt i skogar där det annars är ont om skyddade ställen,
till exempel på tallmoar.

Du kan spara på förnyelsekostnaderna genom att utnyttja odlingsduglig underväxt.
En bra bärskog är till glädje för den som rör sig i skogen – läckerheter
i form av blåbärspaj och lingonsaft inte att förglömma. Dessutom kan inkomsterna från blåbärsplockning på lång sikt överstiga inkomsterna från
avverkning.
En tät matta av ris och en skyddande underväxt skapar också goda
levnadsförhållanden för många arter av vilt. En viltanpassad skog är till
glädje för jägare och naturobservatörer.
Dessutom gör en rik vegetation av ris att skogen ser livskraftig och
frodig ut, och buskar och underväxande träd ger omväxling i landskapet.

Blåbär är föda för 20 fågelarter.

Däggdjur, exempelvis björn, ekorre och
människa använder blåbär som föda.

De bär som blir kvar och faller till marken
bryts ner av mikrober och blir en länk i
näringsämnenas kretslopp.

© petri keto -tokoi

Blåbäret är en viktig näringsväxt för pollinerare
och huvudsaklig föda för 77 stora fjärilsarter.

Många arter är
beroende av blåbär
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Torvmarker och stränder

• Vatten berikar skogsnaturen

Myt:
Det lönar sig att
torrlägga vattensjuka områden.

Verklighet:
Problemet i Finlands skogar är inte för mycket vatten, utan den obetydliga
variationen i fuktighetsförhållanden. Vatten berikar skogsnaturen. Varierande
fuktighetsförhållanden är en väsentlig del av skogens biologiska mångfald.

Vad handlar det om?
Rent vatten är vår viktigaste naturresurs. I Finland faller mer regn
än det avdunstar vatten från marken. Därmed filtrerar skogarna
enorma mängder regnvatten varje år. Den nordiska naturen och dess
organismer är anpassade till en nästan allestädes närvarande fukt.
Tillståndet i marken inverkar på kvaliteten hos det vatten som
hamnar i vattendragen. Kalhuggning och utdikning av myrskogar
försvagar vattenkvaliteten märkbart. Över hälften av Finlands våtmarker är utdikade. I södra och mellersta Finland är 70–90 procent
av kärren och myrarna torrlagda. Den växlande mosaiken av våtmark och skog har försvunnit på vidsträckta områden, de arter som
behöver sådan miljö har minskat och tillståndet för vattendragen

har försvagats. Dikningarna kan ha belastat vattendragen mångfalt mer
än man har trott, och den belastning som dikningen gett upphov till går
inte att helt och hållet få bort med hjälp av vattenskyddsåtgärder. Därför
ska man undvika att iståndsätta diken. På torvmark lönar det sig att
övergå till kalhyggesfritt skogsbruk, då behövs i allmänhet ingen iståndsättningsdikning.
Varierande fuktighetsförhållanden är en väsentlig del av en rik skogsnatur. Variationen ger upphov till många våta naturtyper: Tillfälliga
gölar, försumpade moar, fuktiga lundar, kärr, myrar, mossar, övergångszoner mellan sumpmark och skog, källor, rännilar, bäckar, madkärr och
strandskogar. De flesta av de här naturtyperna är artrika.

Vad kan du som skogsägare göra?

© janne / FLICKR
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• Lämna trädbevuxna kärr och stränder orörda. Att lämna också
små kärrfläckar, fuktiga ställen och deras kantbestånd i naturtillstånd
är värdefullt om du vill göra skogsnaturen rikare.
• Undvik kalavverkning i torvmarks- och strandskogar. Kalavverkning gör ofta torvmarksskogen starkt vattensjuk, och för att komma
till rätta med det dikar man. Områden som kalavverkats och dikats
förlorar sina naturvärden och leder till de värsta skadorna på vattendragen som skogsbruket förorsakar.
• Lämna en orörd skyddszon på minst 30 meter då du avverkar
strandskog längs vattendrag eller småvatten, så undviker du negativa effekter på vattendragen och bevarar strandens naturvärden.
På vissa ställen kan ett smalare område vara tillräckligt. Ett bredare
område är till nytta på stränder där det rinner ut stora mängder
grund- eller ytvatten, och på fuktiga och skuggiga ställen med
mycket stenar och omkullfallen död ved. Spara lövbestånd med
många trädslag, lämna underväxt och rikligt med naturvårdsträd.
• Föredra skogsvårdsmetoder som lämnar marken trädbevuxen;
exempelvis plockhuggning, odling av tvåskiktad skog, avverkning

•
•

•
•

•

av gran i skärmställning samt luckhuggning. När ett tillräckligt bestånd
lämnas kvar upprätthåller avdunstningen en naturlig upptorkning och
grundvattenytan förblir tillräckligt låg med tanke på beståndets tillväxt.
Avlägsna träd och busksnår längs strandremsan vid åkrar som
gränsar till värdefulla fågelvatten. På sådana ställen lönar det sig att
sträva efter att skapa öppnare strandängar.
Undvik iståndsättningsdikning och dikningshögläggning. Att täppa
igen dikena är det bästa sättet att restaurera utdikade torvmarker.
Restaurering är en åtgärd som gynnar torvmarksnaturen och många
aktörer inom skogsbruket har det specialkunnande som krävs.
Restaurera bäckar som har rensats och grävts till diken. Du kan restaurera en bäck genom att leda tillbaka vattnet i dess gamla ursprungliga vindlande fåra och lägga tillbaka stenar och död ved.
Skapa nya våtmarker som berikar naturen genom att dämma upp
och åstadkomma översvämningar på lämpliga låglänta ställen i terrängen. De fångar effektivt upp de fasta partiklar och näringsämnen
som förs ut med dikena, vilket är bra med tanke på vattenvården.
Ansök om stöd. Hjälp med planeringen och ekonomiskt stöd för
restaureringen kan du höra dig för om hos Finlands skogscentral och
skogsserviceföretag som erbjuder naturvårdstjänster.

Hur gagnas naturen och hur gagnas du?
Naturen

Du

Ett stort antal arter gynnas av att trädbeståndet och den naturliga vattenhushållningen i torvmarksskogar och strandskogar bevaras och restaureras. Samtidigt undviker man att skadliga näringsämnen och fasta partiklar
hamnar i vattendragen och förstör dem.
I fuktiga förhållanden lever rikligt med insekter. Skogshönsfåglarnas,
knipornas, krickornas och gräsändernas ungar, fladdermössen, den vitryggiga
hackspetten och sommargyllingen föredrar strandskogar, på grund av den
mängd föda i form av insekter som kläcks i vattenmiljön. Dricksvattnet och
den frodiga växtligheten lockar också älgar, rådjur och harar till stränderna.
Andfåglar och vadare i sin tur föredrar öppnare strandängar som häckningsmiljö.
I kärrens fuktiga mikroklimat lever lavar, mossor, insekter och fåglar bland
andra gärdsmyg, videsparv, sparvhök, skogssnäppa och skogshönsfåglar. I kärren lever också skogslämmeln en stillsam varelse som livnär sig på mossa.
Fjärilar som lever på myrar är bland andra Frejas pärlemorfjäril, mjölonmätare och tallgräsfjäril. Fågelarter som häckar på myrar är till exempel ripa,
bergfink, rödstjärt, tofsmes och gök.

Håll vattendragen rena och stränderna klara genom att avstå från
kalavverkning av torvmarks- och strandskogar. Samtidigt sparar du
möda och undviker risker eftersom det är besvärligt att förnya naturligt
våta områden. Dessutom är det dyrt och ger ofta ett fult resultat.
Vattendragens rekreationsvärde bibehålls, liksom värdet på strandfastigheterna. Genom att lämna strandskogarna trädbevuxna bevarar du
landskapet längs stränderna harmoniskt och vackert, och fiskbestånden
förblir produktiva och värdefulla.
Möjligheterna till jakt blir bättre eftersom skogshönsfågel- och
vattenfågelbestånden stärks då förökningsförhållandena blir bättre.
Torvmarker i naturtillstånd innebär värdefulla landskap, möjligheter
till friluftsliv och rekreation, hjortron- och tranbärsskördar och livsmiljöer
för vilt. De bidrar också till bindningen av kol och att vattnet blir renare.
Du kan också få en ekonomisk avkastning genom att erbjuda kärr,
torvmarker, övergångszoner mellan torvmark och skog samt strandskogar med höga naturvärden, som skyddsobjekt i METSO-programmet.

Strandbeståndet håller de arter som
trivs i sval och fuktig miljö vid liv

Skogsmarken filtrerar regnvattnet
som sedan strömmar ut i bäckarna.

Förnan från träd och buskar
hamnar i bäckarna som
näring för mikroorganismer.
Träd som fallit i vattnet bromsar
upp flödet av näringsämnen mot
bäckmynningen.

De fåglar som rör sig i skydd av
strandbuskaget äter insekter.

Fiskarna gynnas av att den skuggiga
strandskogen håller vattnet svalt.

© maria morri / flickr

Vattnet gör att
trädbeståndet och buskarna
i strandskogen blir mera mångsidigt.
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Kanter längs åkrar och gårdar
Myt:
Varje kvadratmeter måste
fås att producera säd eller
virke, annars är marken
underutnyttjad.

• Låt öppna platser ge ljus och värme åt skogsarterna

Verklighet:
Det lönar sig reservera kanter längs åkrar och gårdar för
en rik och mångformig natur. Den skapar trivsel och nytta
också för dig själv. Pollinerare och naturliga fiender till
skadeinsekter trivs i de mångsidiga kantskogarna.

Vad handlar det om?

© carlos ”grury” santos
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Kantskogarna längs åkrar och gårdar är vanligen gamla hagmarker eller skogsbeten. När man har slutat använda dem som
betesmark har det vuxit upp skog, de har vuxit igen och tagits
över av gran vilket har lett till att antalet vårdbiotoper har
minskat drastiskt. Arealen av torrängar, ängar och hagmarker är
numera mindre än en procent av motsvarande areal för hundra
år sedan och de arter som är beroende av vårdbiotoper är i stor
utsträckning utrotningshotade. Till exempel ängsväxterna och

deras följeslagare har gått tillbaka, eller försvunnit helt på grund av
skuggningen. Men i markens fröbank kan det fortfarande finnas kvar
frön av ängsväxter vilket gör att växtligheten kan återhämta sig.
Arter som är typiska för vårdbiotoper kan bevaras på solexponerade åkerkanter. Det förutsätter emellertid en aktiv vård av dessa
områden, så att ängsväxterna och en mångfald arter av träd och
buskar får utrymme att växa.

Vad kan du som skogsägare göra?

aspar, alar, enar, hasselbuskar, olvon och rosenbuskar.
• Spara gamla träd och röj ordentligt med utrymme för dem att växa.
• Spara döda träd och hålträd. Lämna kvar de döda träden i skogen
och tag det yngre beståndet som huggs bort till bränsle.
• Öka mängden död ved genom att lämna kvar på marken en del av
de stammar som fälls. Lämna också några stora högar med hyggesrester i övergångszonen, gärna på en stor sten eller stubbe för att ge
fåglar och insekter boplatser och skydd.
• Röj bort träd och sly från stenrösen och stenmurar.
• Undvik att sprida bekämpnings- och gödselmedel i övergångszonen.
• Ansök om stöd. Det finns specialstöd i samband med miljöstöd
för lantbruket, som man kan få för att sköta övergångszonen
mellan jordbruksmark och skog.
• Tillämpa sådana principer då du sköter kantskogen vid din gård
att den blir rik och vacker.
• Bekämpa spridningen av skadliga främmande växtarter i kantskogarna. (se listan på www.vieraslajit.fi)

• Röj plats för ängsvegetationen. Minska trädbeståndet, i synnerhet gran, rejält precis vid åkerkanten och även buktande
längre in. Också en del av de vanligaste lövträden lönar det sig
att hugga bort. Prioritera öppenhet och lågväxande trädslag vid
åkerkanterna.
• Röj öppna fläckar med ängsvegetation som öppnar sig mot
torra solexponerade skogsbryn i söder och väster.
• Lämna efter slutavverkning en minst 15–20 meter bred kantzon där du inte planterar barrträd. Lämna den att förnyas på
naturlig väg och låt den bli en lövträdsdominerad, buskig, gles
kantskog med gläntor. Du kan också plantera in önskade lövträd
– men helst mycket glest. Så här lönar det sig att göra också vid
beskogning av åker.
• Spara träd och buskar som blommar rikligt och ger bär, och
röj omkring dem så att de har gott om plats att växa. Var särskilt
noga med att spara ädla träd, sälgar, rönnar, häggar, äppelträd,

Hur gagnas naturen och hur gagnas du?
Naturen

Du

Övergångszonen mellan åker och skog erbjuder mångsidiga livsmiljöer
för viltarter, fåglar, ängsväxter, svampar och insekter.
Ängslyckor omgivna av träd är bra miljöer för fjärilar och steklar. Ängslyckorna är varma och vindskyddade och där trivs blommande växter av
många slag. De bästa förutsättningarna för en mångfald av blommande
ängsväxter finns på ställen där jordlagret är tunt och torrt på grund av
närheten till berg eller på grund av stenighet eller en karg jordart.
Stenrösen och stenmurar erbjuder varma, skyddade platser och
livsmiljöer för insekter, kräldjur och däggdjur, till exempel ödla och hermelin.
Sälgen som trivs i övergångszonen är en viktig näringsväxt för pollinerande insekter såsom fjärilar, bin och andra steklar. Också rovinsekter
som äter bladlöss trivs på sälg.

Färre skadegörare. En mångformig övergångszon erbjuder livsmiljöer
och övervintringsplatser för rovdjur och parasiter som minskar mängden
skadeinsekter.
En gradvis tätnande, lövträdsdominerad övergångszon är vacker
och ger landskapet variation. Samtidigt som du sköter övergångszonen
kan du samla in ved.
Övergångszonen tål vind och är inte benägen att torka på rot, i
motsats till exempelvis en grandominerad kantskog.
Steklarna tryggar skörden. Med tanke på steklar och långhorningar
är det viktigt med en kombination av gamla och döda träd och blommande ängar. I Finland förekommer det 150 hållevande stekelarter som
bygger sina bon endera i död ved eller i håligheter. Dessa är till exempel
humlor och bin som pollinerar bär i skogen och nyttoväxter på åkrar och
i trädgårdar, och på så vis tryggar en god skörd.

© carlos ”grury” santos

I skogsbrynen lever arter
som behöver värme och ljus
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Kostnader och nytta med arbetena i skogsvårdsguiden
De åtgärder som föreslås i skogsvårdsguiden är på många sätt till
nytta såväl för mångfalden i naturen som för skogsägaren. Den allmänna nyttan är att naturen blir rikare och på så sätt är också naturens hälsoeffekter starkare. Platser med en rik natur är i allmänhet
också landskapsmässigt vackra. Men när du beräknar kostnaderna ska
du också räkna med kostnader för den fackmannahjälp som behövs

när man arbetar på ett nytt sätt som avviker från det normala.
De åtgärder som rekommenderas i guiden kan till någon del orsaka
direkt inkomstbortfall. I tabellen specificeras kostnader för, och nytta
med de föreslagna åtgärderna uppdelat per åtgärd. Allmän nytta
och skada som tidigare har nämnts tas inte upp separat i tabellen.

Åtgärd

Kostnad

Nytta

Att bevara
blandskog

- Inget direkt inkomstbortfall

- En produktivare skogsmark, eftersom fördelaktigare temperaturförhållanden och lövförna främjar tillväxten i beståndet.

- Kostnaderna är svåra att beräkna och grundar sig på
uppskattning av priset på de olika trädslagen under
ett tidsspann på tiotals eller till och med hundra år.
- Att hålla flera trädslag livskraftiga i samma bestånd
kräver kunskap både vid plantskogsvården och den
beståndsvårdande gallringen.

- Risken för skador minskar, eftersom svampsjukdomar och skadeinsekter
i skogen ofta är specifika för olika trädslag.
- Mindre risker med prisvariationer mellan olika trädslag.
- Övrig nytta ur skogen är större än nyttan med virkesproduktionen:
blåbär, svamp och vilt trivs i blandskogar.
- FSC-skogscertifieringskriteriet förutsätter att en blandning med lövträd
bevaras.

Att spara
gamla träd

© Wild Wonders of Europe /Widstrand / WWF

Att spara
död ved
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- Inkomstbortfall från avverkningsvärdet på grund av
naturvårdsträden som ska sparas. Om du lämnar kvar
exempelvis 5 % av de fullvuxna träden permanent,
men väljer sådana som har ett obetydligt ekonomiskt
värde men ur naturens synvinkel är värdefulla, är
inkomstbortfallet lägre än 5 %.

- Risken för skador minskar eftersom de fåglar som häckar i gamla träd
äter skadeinsekternas larver, och ugglorna fångar sorkar som annars
skulle förstöra plantskogen.

- För det mesta innebär det inget inkomstbortfall att spara
död ved. Det är närmast torrakor av barrträd som har
ett användnings- och marknadsvärde som energived.
Att ur skogen ta ut enstaka stammar till ved är arbetsdrygt i förhållande till nyttan.

- Risken för skador minskar. Det mångsidiga urval av organismer som
lever på död ved hjälper till att reglera det insektsbestånd som förorsakar
skogsskador.

- Att köra runt eller flytta på en grov låga som ligger
i körstråket försinkar skogsmaskinen i någon mån.

- Död ved är ett bra växtunderlag för en ny trädgeneration.

- De gamla träd som lämnats kvar i skogen blir med tiden död ved. Nyttan
med den beskrivs i längre ned i spalten.
- Skogscertifieringskriterierna förutsätter att man lämnar naturvårdsträd.

- Den humus som bildas av död ved förbättrar markens förmåga att hålla
kvar vatten och näringsämnen.
- Skogscertifieringskriterierna förutsätter att man sparar död ved.

Åtgärd

Kostnad

Nytta

Att spara
buskar och ris

- Det går att skapa tillväxtutrymme för underväxt och
buskar, och att värna om livskraft för riset på ett sådant
sätt att kostnaderna blir obetydliga.

- Du sparar utgifter då du slipper onödig röjning. Vid förröjning behöver
inte hela området röjas.
- Du får en mångsidig nytta av skogen då bär och olika viltarter trivs.
- Underväxten kan utnyttjas då du odlar ny skog, på det sättet sparar
du i planteringskostnader.
- Variationen i landskapet gör skogen till en livskraftig och intressant miljö.

Att bevara
naturvärden
på torvmarker
och stränder

- Den inkomst från avverkning du går miste om för det
bestånd som lämnas kvar.
- I många torvmarks- och strandskogar är förutsättningarna
i medeltal bättre för att börja utöva kalhyggesfritt skogsbruk.

- I torvmarks- och strandskogar som är utsatta för inverkan av vatten
är beståndets ekonomiska värde lägre än normalt, men värdet av
mångfalden är större. Kostnaderna för att bruka skogen, och den
inverkan som åtgärderna har på vattendragen är större på sådana
objekt där beståndets tillväxt kräver dikning. Torvmarker och stränder
är därför ytterst kostnadseffektiva objekt för att slå vakt om naturvärden.
- Vid kalhyggesfritt skogsbruk blir det inga förnyelsekostnader om
förnyelsen lyckas, och behovet av plantskogsvård är mindre.
- Marken förblir skogbevuxen och marken slits inte så illa, urlakningen
minskar och vattendragen förblir klara.
- Större områden med särskilt stora naturvärden kan du erbjuda till
METSO-programmet och få ekonomisk nytta av att skydda dem.
- Skogscertifieringskriterierna begränsar avverkning i torvmarks- och
strandskogar.

Att sköta naturen
längs åkerkanter
och runt gårdar

- Å ena sidan är det arbetskrävande att gallra beståndet
och buskskiktet. Å andra sidan får du samtidigt ved för
försäljning eller eget bruk.

- Riskerna för skadeinsekter minskar eftersom övergångszonerna livnär
såväl skadegörarnas naturliga fiender som de rovinsekter som äter
bladlöss.

- Den avverkningsinkomst du går miste om för den kvarlämnade skogen.

- Skördarna blir bättre såväl på åkern som i trädgården och skogen,
eftersom de humlor och bin som lever i övergångszonen pollinerar
grödan.
- Viltet trivs i övergångszonerna.
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Kontinuitetsskogsbruk – skogsbruk utan kalhyggen
Kontinuitetsskogsbruk är skogsbruk utan kalhyggen. Det är
ett alternativ till den ensidiga skogsvård som har varit förhärskande i årtionden, och där man har strävat efter att maximera
virkesproduktionen på bekostnad av andra värden och annan
nytta.
Alternativ behövs eftersom den ensidiga skogsvårdsmodellen kraftigt har försämrat tillståndet i skogsnaturen. Om man
ser på miljön, rekreationsanvändningen och skogsägarens
ekonomi erbjuder ett kalhyggesfritt skogsbruk många märkbara fördelar jämfört med ett skogsbruk som baserar sig på
kalavverkning.

© Teemu Tretjakov / shutterstock

Avverkningsmetoder vid kontinuitetsskogsbruk
Ett kalhyggesfritt skogsbruk utövas med metoder där skogsmarken hela tiden är trädbevuxen och avverkningarna görs
endera som höggallring med plockhuggning av stora träd eller
som luckhuggning där luckan är högst 0,3 hektar stor. Olikåldrigt skogsbruk som nämns i den nuvarande skogslagstiftningen har ofta använts synonymt med kalhyggesfritt skogsbruk,
trots att det noga taget endast är en del av ett kalhyggesfritt
skogsbruk. Också odling av tvåskiktad skog, odling med överståndare av tall, förnyelse från underväxten och metoden med
skärmställning kan räknas som kalhyggesfritt skogsbruk, ifall
man i inget skede avverkar alla träd samtidigt.
Skogen förnyas på naturlig väg
Ett kalhyggesfritt skogsbruk innebär att marken alltid är
trädbevuxen och att man strävar efter en variation i bestånds-
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strukturen. Under odlingsperiodens olika faser kan beståndets
struktur variera. I huvudsak avverkas de ekonomiskt mest värdefulla stammarna som nått stockdimension, och träd av dålig
kvalitet huggs bort. De mindre träden får växa kvar, en del av
de större träden lämnas som naturvårdsträd och man försöker
undvika att skada underväxten i samband med avverkningen.
Skogen förnyas på naturlig väg: när stora träd som kräver
mycket utrymme tas bort, får de underväxande träden plats
att växa till sig och nya plantor kommer upp.
Ett kalhyggesfritt skogsbruk imiterar skogens naturliga
kretslopp. Beståndet i naturskogar förnyas oftast i små gläntor
som bildas då enstaka träd faller omkull, eller när grupper av
träd dör. Plockhuggning och luckhuggning skapar små tomma
ytor och det levande omgivande beståndet sköter om fröproduktionen.
Allmänt taget går det att övergå till kalhyggesfritt skogsbruk
var och när som helst oberoende av ståndort då man börjar
ljus- eller plockhugga enligt höggallringsprincipen. Granen
som är ett skuggtåligt trädslag förnyar sig naturligt i en skogbevuxen plockhuggen omgivning. I tallskogar som bevaras
trädbevuxna genom odling av överståndare sparas överståndarna permanent, och deras frön ger upphov till en ny trädgeneration.
Mindre vårdbehov sparar pengar
När du använder metoder som grundar sig på naturlig förnyelse behöver du inte investera i plantor och betala för plantering. Behovet av markberedning och plantskogsvård är i många

kalhyggesfria skogar obetydligt, eller obefintligt, vilket sparar
investeringskostnader. Det här är en ekonomisk fördel – du
går ut i skogen endast då det finns avkastning att hämta.
Vid kalhyggesfritt skogsbruk koncentrerar man sig på att avverka stockträd som är mycket värdefullare än massaved. Metoden är ofta det mest lönsamma alternativet för skogsägaren.
Skogsskadorna under kontroll
Då beståndet fördelar sig på olikåldriga träd, och i mån av
möjlighet också på olika trädslag sprids också risken för skogsskador. Till exempel är risken för skador av granbarkborre
mindre i ett kalhyggesfritt skogsbruk eftersom granbarkborren
framför allt förökar sig i de varma och solbelysta hyggeskanterna, inte i halvskuggan inne i skogen. Kontinuitetsskogsbruk
kan minska vindskadorna om det planeras rätt. Vid bekämpning av rotticka gäller samma direktiv som vid gallring:
körstråket ska skyddas med hyggesrester och stubbarna ska
skyddsbehandlas. Avverkning i gran- och tallbestånd ska göras
under den kalla årstiden då det inte finns sporer av rotticka
i luften. Om det finns mycket rotticka i ett barrträdsbestånd
är ett byte av trädslag att rekommendera, och åtgärderna ska
planeras utgående från platsens särdrag.
Många betydande miljöfördelar
På torvmarker kan ett kalhyggesfritt skogsbruk ta bort behovet av iståndsättningsdikning som belastar vattendragen, ifall
man lämnar kvar ett bestånd som räcker till för att avdunsta
vattnet. Då stannar grundvattenytan på en tillräckligt låg nivå

för att ge en god tillväxt i beståndet. På torvmark kommer det
vanligen upp bra med plantor och beståndet har på många ställen färdigt en varierande struktur.
Ett kalhyggesfritt skogsbruk ger skogen möjlighet att återgå
till strukturen i ett mera naturenligt, levande bestånd. Att öka
skogens strukturella variation gynnar den biologiska mångfalden. Skogsarterna gagnas på många sätt av en ständigt skogbevuxen mark och skogens varierande struktur. För en betydande
del av skogens arter är ett omväxlande bestånd och den skuggighet som ett kontinuerligt täckande kronskikt ger, en av de
viktigaste egenskaperna för deras livsmiljö.
Blåbär, många matsvampar och skogshönsfåglar trivs och
frodas i kalhyggesfria skogar där kalhyggen och markberedning inte inkräktar på deras livsrum och växtplatser. Också i
ett kalhyggesfritt skogsbruk behövs naturvård, till exempel att
spara död ved, att lämna naturvårdsträd och skyddszoner, och
att bevara de värdefullaste naturobjekten helt orörda.
Kalhyggesfritt skogsbruk är en bra skogsvårdsmetod också
med tanke på bindningen av koldioxid och bevarandet av
kolpoolen. Ett kalhygge blir en kolkälla i 15–30 år framåt. I en
skog utan kalhyggen fortsätter bindningen av kol oberoende av
skogsvårdsåtgärderna. Kalhyggesfritt skogsbruk gör att behovet
att iståndsätta diken kan minskas, och det kan fungera som
en metod att hålla kvar det kol som är bundet i torven. Eftersom det inte finns just något behov av markberedning med den
här metoden stannar det kol som är bundet i marken kvar där.
Läs mer på: jatkuvakasvatus.fi
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FSC-certifiering

© JOONAS FRITZE / WWF

Skogscertifieringen är ett intyg på
under vilka förhållanden virket har
producerats och vilka skogsvårdsmetoder som har använts. Idén med certifieringen är att tillämpa högre krav på
hållbarhet i skogsbruket än vad lagen
kräver. Den är ett sätt att förbättra
hållbarheten i skogsbruket på olika
nivåer – och samtidigt få en marknadsfördel i förhållande till icke-certifierade
produkter. Skogscertifieringens miljömål förverkligas för närvarande bäst
av FSC. FSC är en förkortning av orden
Forest Stewardship Council, eller i
Finland Föreningen för ansvarsfullt
skogsbruk. Det är ett internationellt
skogscertifieringssystem som verkar för
en skogsvård som tar hänsyn till miljön,
som tar socialt ansvar och är ekonomiskt lönsam. Certifieringen innehåller
en samling kriterier för åtgärder och
mål som skogsägarna förbinder sig
till då de ansöker om certifikat för sin
skog. Certifieringsföretaget kontrollerar att skogsbruket uppfyller kraven.
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Fördelarna med FSC med tanke på
naturen är bland annat att 5 procent av
skogarna lämnas orörda och 5 procent
behandlas som specialobjekt ur skogsekologisk synpunkt. Dessutom lämnas grova
levande naturvårdsträd och död ved kvar
i skogen, skyddszonerna längs vattendragen bevaras trädbevuxna, värdefulla
och utrotningshotade livsmiljöer tryggas,
man undviker att avverka på värdefulla
fågelobjekt på sommaren och bevarar miljöer som är hemvist för utrotningshotade
skogsarter.
FSC-certifiering kan vara till fördel för
en skogsägare vid virkesförsäljningen
eftersom det för närvarande finns en god
och ständigt växande efterfrågan på FSCcertifierat virke. Det är också möjligt att få
ett bättre pris för FSC-certifierat virke, och
skogsindustrin behöver certifierad råvara
speciellt för sina exportprodukter. Också
konsumenterna väljer allt oftare ansvarsfullt producerade FSC-märkta varor. År
2018 var 1,6 miljoner hektar av Finlands
ekonomiskogar FSC-certifierade, omfat-

tande skogar ägda av skogsbolag, samfälligheter såväl som privata skogsägare.
Skogsägare kan välja endera eget certifikat eller medlemskap i ett gruppcertifikat
beroende på sina egna behov och på hur
mycket skog de äger. En skogsägare som
äger mindre än 500 hektar skog och ansluter sig till ett FSC-gruppcertifikat följer
FSC:s enklare regler. För småskogsägare är
gruppcertifiering det vanligaste sättet att
certifiera sin skog, eftersom det då är det
företag som erbjuder certifieringstjänsten
som sköter det arbete som rör FSC. Dessa
tjänster erbjuds av många företag. Ett FSCcertifikat är i kraft fem år, och att certifieringen följs kontrolleras genom årliga
kvalitetsrevisioner.
Genom att följa principerna och kriterierna för skogsvård i FSC-certifieringen
bidrar du till att skogens mångfald bevaras,
du minskar skogsbrukets miljöbelastning
och garanterar att skogen växer bra och
ger en god ekonomisk avkastning.
Läs mer på: fi.fsc.org

METSO-programmet
Livsmiljöerna i METSO-programmet:
• Lundar
• Moskogar som är viktiga med tanke på biologisk mångfald
• Torvmarker som är viktiga med tanke på biologisk mångfald
• Skogar kring vattendrag
• Svämskogar och lövsumpskogar
• Skogbevuxna berg, stup och blockfält
• Livsmiljöer på kalkberg och ultrabasiska marker
• Solexponerade åsmiljöer
• Trädbevuxna vårdbiotoper
• Mångfaldsobjekt på landhöjningskusten
Egenskaper för objekt som lämpar sig för METSOprogrammet är bland andra:
• Död ved: lågor, högstubbar, torrakor, rotstående döda träd,
hålträd, vindfällen
• Gamla löv- och barrträd
• Ädla lövträd
• Brandskadad ved
• Varierande struktur i beståndet, öppningar i kronskiktet
• Karaktär av lund, kalkpåverkan, näringsrik berggrund
• Grundvattenpåverkan, källpåverkan, sipperytor
• Karaktär av sumpskog, av rikärr, av mad, av grankärr
och av myr
• Vattenhushållning i naturtillstånd eller restaurerbart
tillstånd
Läs mer på: metsonpolku.fi
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Skogar med rika naturvärden kan du erbjuda
till METSO-programmet (handlingsplanen för
att trygga den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland). Utgångspunkten i programmet är frivillighet: en skogsägare kan om han
eller hon så vill erbjuda sin skog som METSOobjekt. Inom programmet arbetar man med
att skydda skogar och torvmarker som har
mångsidiga naturvärden och är värdefulla livsmiljöer för organismer. Speciellt handlar det
om gamla frodiga och försumpade skogar, och
skogar med mycket död ved.
Staten betalar full ersättning för skogar
godkända i programmet. Ersättningen bestäms
utgående från beståndets värde och hur skyddet kommer att verkställas. Skogsägaren kan
följa METSO-programmet genom att grunda ett
privat skyddsområde, genom att sälja området
som skyddsområde till staten, eller genom att
skydda skog för en viss tid. Ersättningen för
permanent skydd är skattefri inkomst. METSOprogrammet fortsätter åtminstone till år 2025
och koncentrerar sig till den del av landet som
ligger söder om Lappland. Skogscentralen och
den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) verkställer programmet,
och till dem kan du vända dig för att få råd och
lämna in ansökningar.

Att inrätta ett naturskyddsområde

Stiftelsen för naturarvet

WWF:s Hemskog-program

Du kan inrätta ett naturskyddsområde också
oberoende av Metso-programmet. Skyddsområden kan grundas utom i skog också till
exempel på trädlösa torvmarker, ständer, berg
eller ängar, och initiativet kan tas av markägaren själv eller av en myndighet. Ansökan
om fridlysning sänds till NTM-centralen som
också ger råd och mer information. I ansökan
kan du komma med förslag till fridlysningsbestämmelser och föreslå ett namn för naturskyddsområdet. Om ersättningen kan du
förhandla med NTM-centralen, och området
förblir i din besittning som ett privat naturskyddsområde. Om du säljer området till
staten betalas ersättning enligt gängse pris.
Beslutet om inrättande av naturskyddsområdet fattas av NTM-centralen. Beslutet är
bestående och antecknas i fastighetsregistret.
I vissa fall kan ett område fridlysas på viss tid.
Användningen för rekreation fortsätter i regel.

Stiftelsen för naturarvet (Luonnonperintösäätiö) som grundades år
1995 är en privat stiftelse som
verkar med stöd av donationsmedel, och köper in skogar med
värdefull natur och där grundar
fridlysta naturskyddsområden i
enlighet med lagen. Till år 2018
har Stiftelsen för naturarvet skyddat 94 områden vilkas sammanlagda areal är ungefär 2000 hektar. Skyddsområdena finns över
hela landet, om än stiftelsen i sin
verksamhet koncentrerar sig på
att skydda skogar i södra Finland.
Till Stiftelsen för naturarvet kan
du erbjuda skog till försäljning,
om den har drag av gammal skog.
Du kan också donera pengar till
stiftelsen för inköp av skogar, eller testamentera skog för skyddsändamål.

WWF Finlands Hemskog-program (Perintömetsä) är ett frivilligt program för skogsskydd. Hemskog-programmet fungerar i hela
Finland, och till det kan anslutas tidigare
oskyddade skogar på minst en halv hektar.
Det är lätt att delta i programmet genom att
sluta avtal om ett område med WWF. Äganderätten till skogsarvet förblir hos skogsägaren
som förbinder sig till att bevara skogen
i naturtillstånd. Ingen ersättning betalas,
men den som ansluter sig till programmet
erkänner skogens betydelse för att trygga
den biologiska mångfalden. Skogsarvet är en
del av ett större nätverk av skyddade skogar.
Vid sidan av naturvärdena, är det affektionsvärde och det landskapsvärde som skogen
har för skogsägaren viktiga aspekter. Att
en skogsägare har grundat ett skogsarv, hindrar inte honom eller henne från att senare
ansöka om ett mer formellt ersättningsberättigande skydd av ett värdefullt naturobjekt,
till exempel via METSO-programmet.

Läs mer på: luonnonperintosaatio.fi

Läs mer på: wwf.fi/perintometsa
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Läs mer på: ym.fi/sv-FI/Natur/Naturens_
mangfald/Naturskyddsomraden/
Naturskydd_pa_privat_mark
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för begäran om offert
för avtal om virkesaffär
för avtal om skogliga
tjänster (ex. skogsbruksplanering, skogsförnyelse,
plantskogsvård).

BILAGA

Ort och datum 				

Underskrift

Jag vill ha råd om
möjligheter till kontinuitetsskogsbruk eller kalavverkningsfritt skogsbruk
möjligheter till frivilligt skydd enligt METSO-programmet
möjlighet att FSC-certifiera min skog

ingen avverkning sker under fåglarnas häckningstid (15.4–31.7)
att skogen i första hand förnyas utan kalavverkning
att den markberedning som anses nödvändig utförs med metoder
som blottar markytan så litet som möjligt
att stubbarna lämnas kvar i skogen.

Dessutom förutsätter jag att

I skogskanter längs åkrar och gårdar ska en variation av träd- och buskarter
prioriteras, och de goda ljusförhållandena ska bevaras.

6. Kanter längs åkrar och gårdar

Torvmarks- och strandskogarnas naturvärden har bevarats och ska öka.

5. Torvmarker och stränder

I skogens alla odlingsfaser ska finnas snår av underväxande träd och/eller
buskar, samt rikligt av risbevuxna markpartier.

4. Buskar och ris

Det ska bildas mer och mångsidigare död ved i skogen än för närvarande.

3. Död ved

Vid avverkningar ska gamla levande träd sparas, och de ska bli fler genom
att också naturvårdsträden sparas permanent.

2. Gamla träd

Efter avverkningen ska alla de trädslag finnas kvar som växer naturligt på
det åtgärdade området, och skogen ska utvecklas till en blandskog med
åtminstone tre kvarlämnade trädslag.

1. Blandskog

Jag vill att den som står för tjänsten, redogör för på vilket sätt de principer och målsättningar som jag har skrivit in på blanketten kommer att
beaktas vid arbetet på det skogsområde som avses i offertbegäran/avtalet.

för att trygga den biologiska mångfalden i min skog

Krav och önskemål

giska mångfald

skogens biolo-

med Tapio för

WWF i samarbete

• SKOGSVÅRDSGUIDES 2019 • wwf.fi/metsanhoito-opas

Det står inte så bra till med naturen i Finlands skogar som
man allmänt tror. I landets skogar finns över 800 utrotningshotade arter och nästan 80 procent av våra skogsnaturtyper är
utrotningshotade. Den främsta anledningen till skogsnaturens
nödläge är det ensidiga skogsbruket där man inte i tillräckligt
hög grad har beaktat de krav på livsmiljöer som de skogslevande arterna har. Dessutom belastar skogsbruket vattendragen mer än man tidigare har trott. Den här guiden behövs
eftersom inte endast den ekonomiska avkastningen, utan
också naturvärdena är viktiga för de finländska skogsägarna.
Den rika skogsnaturen återhämtar sig om den får möjlighet
till det. Lyckligtvis finns det rikligt med forskningsresultat i
frågor som är viktiga med tanke på skogsnaturen. I den här
guiden förmedlas färska forskningsresultat till dig som skogsägare, och de hjälper dig att besluta vilka för naturen viktiga
aspekter du vill prioritera.
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together possible

Vi har samlat metoder som främjar bevarandet av den biologiska mångfalden. Vi leder dig genom blandskogar, förbi
gamla träd och död ved, genom buskar och ris, över torvmarker, genom strandskogar och längs åkerkanter och gårdar för
att visa vad du kan göra för att trygga en rik natur. Här presenterar vi kontinuitetsskogsbruk eller kalhyggesfritt skogsbruk
och berättar om vilka fördelar metoden har för miljön. Vi
berättar om kostnader och nytta, och introducerar en blankett
för krav och önskemål som du kan använda i dina kontakter
med skogsfackmän. Alla metoder i guiden har valts så att de
är möjliga att tillämpa oberoende av om du äger hundratals
hektar skog eller bara en stugtomt. I slutet presenterar vi
också olika alternativ att skydda skog och berättar om hur
man inrättar ett naturskyddsområde.
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