
Miljöinvestering, Sköta natur och miljövärden. 

Särna-Idre Besparingsskog har en hel del tallbestånd som har målklassning NO (Naturvård Orörd). 

Vilket betyder att skogen 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 Särna-Idre Besparingsskog prova på och hösten 2019 genomfördes en så kallad 

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

höja naturvärdet i ett område.  

Skogsstyrelsen beskriver avdelningen som skulle åtgärdas så här: Ytan som det handlar om består av 

en relativt öppen tallskog med en ålder av ca 140 år, det finns också äldre träd och tallar med 

naturvärdesträdskvalitéer ojämnt spridda i beståndet. Det finns även inslag av björk gammal asp, 

mestadels klen på grund av den magra marken. Gammal silverved finns lite här och där, bland annat i 

de blockiga partierna. Området är ett bra NS-bestånd. Avdelningens storlek är ca 9,5 ha. 

För den här miljöinvesteringen har Särna-Idre Besparingsskog fått ta del av stödet Skogens 

miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling). 

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

Målbilden som Skogsstyrelsen i Mora, Lars Ambrosiusson, ger är att det efter avverkning ska vara en 

öppen olikåldrig och ojämn tallskog med inslag av död ved och skadade träd där kådbildning pågår. 

Det ska gå att hitta strukturer och element som är vanliga efter en skogsbrand.  

 

Rådgivningskvitto gav en åtgärdsbeskrivning av vad som skulle göras.  

Så här såg åtgärdsbeskrivningen ut: 

1. Avverka max 50 % av träden. 

2. Det återstående beståndet ska vara luckigt och ojämnt. Luckor på ca 20 x 30 meters kan 

vara lämpligt. Tänk på att härma branden så mycket som möjligt, till exempel avverka de 

flesta av granarna. (Granar dör ofta i en skogsbrand). 

3. Avverka klena träd istället för grova. 

4. Kata ett antal tallar så att nybildning av fetved, och så småningom silverved, påbörjas.  

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. 

5. Tänk på väderstrecken och utnyttja lutningar i terrängen som ytterligare förstärker 

exponeringen. Öppna upp detaljer så att de blir exponerade söderut. Dvs gör luckor på södra 

sidan om myrstackar, gammeltallar, naturvärdesträd, högstubbar, lågor, stora block och 

andra naturvärdesdetaljer som finns i området. 

6. I princip ingen silverved får köras sönder, flytta på enstaka lågor som ligger i vägen om det är 

enda framkomliga vägen. 

Så här gjorde vi: 

1. Målbild och åtgärdsbeskrivning gicks igenom och förklarades för förarna som skulle 

genomföra naturvårdsavverkning och drivningsledningen på plats i det aktuella beståndet. 

Tillsammans gick vi runt och visade på vilka alternativ till utförande som man hade vid olika 

platser och förutsättningar. Och hur de skulle tänka för att det skulle bli en 

naturvårdsavverkning och inte en vanlig gallring. Efter någon timme så kände sig förarna, 

som tidigare inte hade gjort någon naturvårdsavverkning, mogna att pröva på detta. 



2.  Vid kontakten med förarna nästkommande dag kände de sig nöjda med det de hade gjort 

och meddelade att de kändes rätt utifrån vad som var diskuterat föregående dag. 

3. Vid nästa besök, någon dag innan avverkningen var klar, visade upp ett bestånd som hade 

allt vad målbeskrivningen innehöll. Här fanns luckor i olika storlekar, områden som var 

orörda, områden som var utglesade med naturvärdesträden kvar, katade träd, kapade 

högstubbar där toppen hade lagts ner, nedbrutna träd och en deras egna ”uppfinning” högt 

upp halvkapade träd som sedan brutits ner och blir hängande kvar på högstubben.  

Bra gjort! 

 

Naturvårdsavverkninge utfördes av Särna Skogstjänst. Förare var Billy Olsson och Jonas Eriksson 

(skördaren) och Johan Hermansson (skotaren) alla från Särna. 

Luckor och sparat område med gamla träd och lågor. Nu kryddat med högstubbar, nedlagda toppar 
och katade träd. 

 



Katade, omkull vräkta och avsågade träd. Dvs skapande av död ved på kort och lång sikt. 

 
 

 

VI HAR FÖR DETTA PROJEKT FÅTT STÖD FÖR MILJÖINVESTERING, SKOGENS  MILJÖVÄRDEN  
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