
Miljöinvestering, Sköta natur och miljövärden. 

Älvdalens Besparingsskog har en hel del tallbestånd som har målklassning NO (Naturvård Orörd). 

Vilket betyder att skogen skall ha skötselinritning på naturvård och att den skall stå orörd. 

Ny kunskap har kommit fram i forskningen om naturvård i skogen som säger att tallbestånd med 

höga naturvärden kan utveckla ännu bättre naturvärden/naturnytta om man sköter dem med 

inriktning på naturvård.  

Det här ville Älvdalens Besparingsskog prova på och sommaren 2018 genomfördes en så kallad 

naturvårdsavverkning enligt de nya kunskaperna. Det innebär att man avverkar med tanke på att 

höja naturvärdet i ett område. Ytan som det handlade om beståd av genomgallrad gammal tallskog 

på frisk men relativt mager mark, trädåldrarna varierade förstås men låg på 130 - 190 år. Tjäder 

uppges spela i beståndet. Området har höga naturvärden framförallt på grund av trädens ålder men 

det når inte upp till nyckelbiotopskvalité. Avdelningens storlek är ca 10 ha. 

För den här miljöinvesteringen har Älvdalens Besparingsskog fått ta del av stödet Skogens 

miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling). 

Miljöinvesteringsstödet som ÄB fick ta del av heter Sköta natur- och kulturmiljöer. 

Målet med avverkningen var att skapa ett bestånd som var luckigt, hade mer död ved och skadad, 

(kådindränkt) ved och har förutsättningar för att bli olikåldrigt (få naturlig föryngring i luckorna).  

Skogsstyrelsen i Mora, Lars Ambrosiusson, besökte beståndet och gav oss ett Rådgivningskvitto med 

en åtgärdsbeskrivning av vad som skulle göras. Så här såg åtgärdsbeskrivningen ut: 

1. Öppna upp beståndet så att de gamla tallar som finns exponeras än mer för sol och värme. 

Detta gynnar bland annat insektsfaunan. 

2. Skapa mer död ved genom att fälla ett antal tallar som lämpligtvis läggs i exponerade lägen, t 

ex i öst-västlig riktning (för maximal solbelysning) i någon av de slänter som finns i 

avdelningen. 

3. Skapa förutsättningar för att det på längre sikt bildas kådindränkt tallved som så småningom 

kan bli så kallad silverved. Denna hårda ved med sina speciella vedegenskaper är livsmiljö för 

många rödlistade arter eftersom dessa element knappast nybildas alls på ett naturligt sätt i 

dagens skogar. 

4. Ge förutsättningar för en naturlig föryngring i de luckor som uppkommer och på så sätt skapa 

en merskiktad och naturlig tallskog på mycket lång sikt. 

Så här gjorde vi: 

1. De områdena med mer samlade äldre tallar och som låg högt beläget (solbelyst) snitslades ur 

och fick bilda större hänsynsytor. Dessa ytor ”kryddades” på olika sätt, se nedan. 

2. I hänsynsytorna skapades död ved genom att kapa ett träd till högstubbe och lägga in toppen 

i hänsynsytan eller att skapa ett konstgjort vindfälle. ”Vindfället” placerades när det gick i 

öst-västlig riktning som ska ge maximal solbelysning på den döda veden.  

3. Skadade/långsamt döende träd/skadades genom att kata något/några träd i främst 

hänsynsytorna. En del träd kommer att långsamt död av katningen och andra träd kommer 

att överleva och har då bildat kådindränkt ved. 

4. I luckorna som blev framhuggna mellan hänsynsytorna rycktes mindre träd, främst granar, 

upp med rötterna. Det bildades då jordblottor som vi tror kan skapa förutsättningar för 

naturlig självföryngring av tallen. När självföryngringen växer upp så kommer vi att på 

långsikt få en mer skiktad och naturlig tallskog.   



Naturvårdsavverkninge utfördes av Ingemar Pell Skogsentreprenad. Förare var Kim Erlandsson(på 

bild) och Ronnie Björklund. 

 

Skotaren i arbete. I förgrunden äldre död ved i form av vindfällen. 

 
 

  



Katade träd. Skapande av solbelyst död ved genom att gör högstubbe och lägga resten av trädet i öst-

västlig riktning upp på en höjd. Lucka skapad till höger i bild. 

 
 

Lucka där det ska vara möjligt att få sjävföryngring. 

 

  



Jordblottor som bildas när man drar upp ett mindre träd med rötterna. 

 

Hänsynsområde med äldre vindfällen (död ved) som har hottats upp med nya ”vindfällen”, 

högstubbar och katade träd. 

 


