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ÖVERSIKT OCH UTBREDNING 
Historien om det skogliga landskapet i Kronobergs län är en historia av långsamma 

förändringar. Klimat och brukande har under årtusenden samspelat i utdragna processer 

som förändrat skogens sammansättning och utbredning. I dagens skogslandskap kan vi 

både i skogstyper och artsammansättning finna sådant som kanske främst representerar 

tidigare historiska skeenden, då landskapsbilden såg annorlunda ut. Såväl ädellövskog som 

lövblandad tallskog och på senare tid granskog har under perioder dominerat 

skogslandskapet. Tillfälligt har skogsandelen också varit så liten som 40 m3sk/ha (jämfört 

med dagen ca 150 m3sk/ha) eftersom marken istället varit uppodlad eller på grund av t.ex. 

kolning eller 

pottaskebränning. Ett 

karaktärsdrag som dock 

troligtvis varit mer eller 

mindre konstant är 

skogens öppenhet. I en 

tid då endast naturliga 

störningar påverkade 

skogen bidrog dessa till 

att skapa luckighet, 

gläntor och glesa bestånd. 

När människan i större 

utsträckning började 

nyttja skogen bibehölls 

öppenheten genom 

plockhuggning och 

skogsbete.  

Historiskt har 

lövskogsandelen varit 

betydande i delar av länet. 

Genom att analysera den 

första riksskogstaxeringen 

som genomfördes på 

1930-talet går det att 

skapa en schematisk bild 

av hur lövskogen 

fördelade sig för knappt 

100 år sedan (Figur 2). För 

Figur 1: Andel lövträd av totalt antal träd inom provytor i södra Sverige baserat 

på första riksskogstaxeringen. 
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varje provyta har ett genomsnitt av lövandelen (antal träd) i den aktuella och de 8 närmast 

liggande provytorna beräknats. Två tydliga lövskogsstråk sträcker sig genom länet. I väster 

från Markaryd mot Vidöstern och norrut, inklusive Möckeln, samt centralt från Mien 

norrut via Åsnen och Helgasjön. 

Idag är länet i större utsträckning dominerat av barrskog, med stor andel ungskog, vilket 

framgår av kartan i Figur 2 (observera att den raka gräns som kan skönjas när det gäller 

hyggen/ungskog i östra delen av länet möjligen kan bero på felaktig indata). Lövandelen i 

skogen uppgår i genomsnitt till ca 18 %. Även de centrala delarna av länet, där 

odlingslandskapet har sin främsta utbredning, har hög andel skog. Lövskog finns vid 

sjöarna och i närheten av bebyggelse samt till viss del i blöta områden. Ett varmare 

lokalklimat kring sjöarna bidrar till att öka inslaget av ädla lövträd, men även markens 

bördighet och den mänskliga påverkan bidrar. 

 
Figur 2: Översiktlig markanvändning i skogslandskapet. Kartan är skapad genom att beräkna det dominerande 

markslaget enligt Metrias marktäckedata KNA6 inom en svepande sökradie om 500 m. 

Tittar man på lövvolymen som helhet, det vill säga räknar in inslaget av lövträd i barr- och 

blandbestånd ser bilden till viss del annorlunda ut. Viktiga områden finns förutom kring 

sjöarna även i nordväst, sydväst och sydost där lövskogsstråk i andra län ansluter (se Figur 

3). 
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Figur 3: Total lövvolym i relativa mått baserat på SLU Skogskarta. Gröna pilar visar var viktiga lövskogsstråk i 

angränsande län ansluter. 

Förhållandevis få föryngringar utförs idag i lövskog vilket tillsammans med 

certifieringsreglerna innebär goda förutsättningar för en stabil eller något ökande lövandel i 

framtiden.  

På mager, torr mark, framförallt i östra delen av länet och på isälvsavlagringar, har tall varit 

det dominerande trädslaget. En stor del av länet är består dock av frisk-fuktig mark, ofta 

dikad, där granen dominerar. Från 1990-talet fram tills mitten av 00-talet minskade 

utbredningen av ren granskog stadigt i länet.  Efter stormarna Gudrun och Per har andelen 

björk ökat mycket genom självföryngring på de stormdrabbade ytorna. Mycket tall- och 

blandbarrskog som blåste ner ersattes dock av granplanteringar. Kartbilden över 

genomsnittlig virkesvolym (Figur 4) visar tydligt de ljusa, stormdrabbade områdena i länet. 

Kronobergs län består enligt Riksskogstaxeringen 2014 av 665 tusen hektar produktiv 

skogsmark utanför naturreservat och naturvårdsområden, där huvuddelen, ca 55 procent 

utgörs av ung skog i åldern 0 – 40 år. Ägandet av skogen är generellt småskaligt med stor 

andel mindre fastigheter. Historiskt har detta inneburit en naturlig variation när det gäller 

valet av skötselmetoder och nyttjande av skogen. Områden som aldrig varit helt avskogade 
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är troligtvis få men kan finnas i oländiga områden och i utmarker som endast betats och 

plockhuggits. 

 
Figur 4: Genomsnittlig virkesvolym 2010 baserat på SLU Skogskarta 

En skiktad skog, det vill säga en skog där trädens höjd varierar, indikerar av flera skäl högre 

biologisk kvalitet. Skiktningen innebär ofta att det finns en blandning av trädslag, ofta med 

inslag av lövträd. Ett skikt av lägre träd gör skogen öppnare, skapar fler nischer och ger 

också skydd, vilket skapar livsrum åt fler arter. Genom att använda detaljerad information 

om trädens höjd har en analys av skogens genomsnittliga skiktningsgraden genomförts1 

(Figur 4). Denna visar bland annat att områden där andelen gran ökat kraftigt också har 

                                                
1 Analysen är gjord genom att i Skogsstyrelsens trädhöjdsdata beräkna standardvariationen i trädens 

höjdfördelning inom en 16 m2 stor sökyta. Detta klipps sedan mot en mask för att endast inbegripa vuxen skog. 

Därefter beräknas den genomsnittliga standardvariationen inom 2 km sökradie. Inom ett bestånd där det 

saknas variation i trädhöjden blir standardvariationen låg, och tvärtom. Det är dock inte möjligt att skilja ett 

naturligt skiktat bestånd från exempelvis ett jämnhögt tallbestånd med granunderväxt, vilket är en brist. 
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den lägsta genomsnittliga skiktningsgraden (jmf Figur 17). Detta är särskilt tydligt i östra 

delen av länet mellan Lessebo i Söder och Åseda i norr. 

Barrskogen utgör en viktig ekonomisk resurs i länet som bidrar med virke och råvaror. 

Detta genererar i sin tur arbetstillfällen och intäkter till markägare. Skogen tillgodoser även 

sociala och miljömässiga behov och för att kunna bibehålla denna balans är det nödvändigt 

att de skogliga ekosystemen hålls intakta. En grön infrastruktur i skogslandskapet kan ses 

som en ryggrad för den biologiska mångfalden från vilken arter med livskraftiga 

populationer kan sprida sig. Detta förutsätter dock att den produktionsinriktade skogen 

håller tillräckligt god kvalitet för att tillfälligt kunna hysa arter och inte fungera som 

barriär. 

Skogens ålder är en viktig faktor för biologisk kvalitet som ger skogar förutsättningar att 

fungera som stödhabitat och spridningsstråk. Dagens skogar avverkas i en ur ett biologiskt 

perspektiv ung ålder och detta har tillsammans med storskaliga stormfällningar gjort att 

länet har landets lägsta andel skog över 120 år, se Figur 6. I Småland sammanfaller i stort 

sett områden med gammal skog med tallens utbredning. 

Figur 5: Genomsnittlig skiktningsgrad hos vuxen skog inom 2 km radie. 
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Impediment, d.v.s. lågproduktiv 

skogsmark, hyser ofta växt- och 

djurliv som i viss mån är 

anpassad till extrema 

förhållanden. Det är torrare, 

blötare, näringsfattigare osv. För 

ca 2 procent av de rödlistade 

skogsarterna är impedimenten 

av avgörande betydelse för deras 

överlevnad. För ytterligare ca 5 

procent av de rödlistade 

skogsarterna bedöms 

impedimenten vara av viss 

betydelse för deras överlevnad. 

Detta kan jämföras med ca 93 

procent rödlistade skogsarter 

som är beroende av mer 

produktiva skogar. En stor del 

av artstocken på impediment är 

dock densamma som på den 

produktiva marken. Det finns 

därmed potential för att 

impedimenten ska kunna 

fungera som klivstenar mellan 

värdefulla skogsområden i 

landskapet. Impedimenten, enligt definitionen ”lägre produktion än 1 m3sk/ha”, uppgår till 

ca 80 000 ha i länet, vilket motsvarar ca 11 % av den sammanlagda skogsmarken. En stor 

andel av detta är myrmark och sumpskog. 

Ungefär 80 % av skogsmarken omfattas av familjeskogsbruk vilket innebär mindre enheter 

och ett stort antal ägare. Historiskt sett har denna ägarstruktur garanterat en stor mångfald 

i brukandet av skogen. I takt med att de delar av skogsarbetet där påverkan är störst - 

slutavverkning och gallring – i stor utsträckning kommit att lejas ut, har dock denna 

mångfald minskat. Ägarstrukturen och brukandet har också bidragit till att områden med 

höga naturvärdena i allmänhet är mycket små. Därför är det särskilt viktigt för en 

markägare att förstå det landskapssammanhang som den egna fastigheten befinner sig i, och 

utforma naturvårdsåtgärder utifrån detta. 

Figur 6: Skogens genomsnittliga ålder inom 500 m radie. 
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SKOGSLANDSKAPET UR ETT LANDSKAPSKARAKTÄRSPERSPEKTIV 

Skogslandskapets förutsättningar för biologisk mångfald präglas i stor utsträckning av de 

naturgivna förhållandena och den historiska markanvändningen. Genom att generalisera 

utifrån dessa aspekter är det möjligt att avgränsa karaktärsområden som ett stöd för 

planering och beslut. Sådana 

landskapskaraktärsanalyser 

kan ses som ett stöd för att 

arbeta med grön 

infrastruktur utanför de 

nätverk av värdefulla 

livsmiljöer som identifierats 

för olika naturtyper.  

Bland annat har Södra 

Skogsägarna har tagit fram 

rapporten Skogliga 

naturvärdesregioner för 

södra Sverige (Aulén, 

Gustafsson, & Kruys, 2014). 

Denna delar in södra Sverige 

i totalt 15 naturgeografiska 

regioner, varav Kronobergs 

län omfattas av fyra. De 

myrrika västra delarna av 

länet, den sjörika 

småbrukarbygden i centrala 

länet, de höglänta norra 

delarna med delvis boreal 

prägel samt de östra 

brandpräglade delarna. 

I slutet av 1990-talet och 

början av 2000-talet 

utarbetade dåvarade 

Skogsvårdsstyrelserna 

aktionsplaner för biologisk mångfald inom respektive region och gjorde då en indelning av 

skogslandskapet i olika områden med likartade förutsättningar för biologisk mångfald. För 

Figur 7: Södra skogsägarnas indelning i skogliga naturvärdesregioner. (Aulén, 

Gustafsson, & Kruys, 2014) 

Figur 8: Områdesindelning i Skogsstyrelsens Aktionsplan för biologisk 

mångfald. 
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Kronobergs och Jönköpings län är detaljeringsgraden relativt hög och även om 

beskrivningarna är delvis föråldrade så kan de bidra med fördjupad kunskap.  

EKOSYSTEMTJÄNSTER I SKOGSLANDSKAPET 
Skogen bidrar med en rad ekosystemtjänster som bland annat beskrivs mycket utförligt i 

Skogsstyrelsens rapport Skogliga ekosystemtjänster, status och påverkan. (Aranda, Gradin, 

& Gustafsson, Ej publicerad) Det är också möjligt att använda Naturvårdsverkets 

förteckning av ekosystemtjänster för att identifiera nyttor som skogen tillhandahåller 

(Naturvårdsverket, 2017). 

Ekosystemtjänster kan delas upp utifrån den geografiska relationen mellan var tjänsten 

produceras och var nyttan skapas. En global lägesoberoende ekosystemtjänst skapar nyttor 

för människor oavsett var tjänsten produceras, som exempel kan nämnas trädens bindning 

av kol. Vissa ekosystemtjänster skapar nytta på eller i närheten av den plats där tjänsten 

produceras, t.ex. när skog fungerar som stormskydd, medan andra skapar nytta längre ned i 

ett flöde, t.ex. den naturliga vattenreglering som sker i skogen. Vilken nytta som är 

intressant för en aktör bestämmer alltså var de producerande ekosystemen ska sökas och 

säkerställas. 



 
 
 
 
 

Del 2C. Nulägesbeskrivning: Levande skogar 

Sida 13 av 66 

 

 
Figur 9: Ekosystemtjänster i skogslandskapet (Illustration från Miljödepartementet) 

 

Påverkan på leveransen av ekosystemtjänster är i hög grad korrelerad till påverkan på den 

biologiska mångfalden. Täta och ensidiga skogar är negativt för såväl skogslevande som icke 

skogslevande arter och dessutom missgynnas ekosystemtjänster som t.ex. friluftsliv, 

produktion av skogsbär och svamp samt tillgången på viltfoder. Anledningen till de täta 

och ensidiga skogarna är dock att denna skötselmetod genererar en hög virkesproduktion, 

vilket också är en viktig ekosystemtjänst för länet. Här uppstår alltså en konflikt mellan 

olika ekosystemtjänster. Men genom att maximera en enskild ekosystemtjänst riskerar man 

att överskrida gränsen för vad ett långsiktigt funktionellt ekosystem tål. För att kunna 

upprätthålla en långsiktig virkesproduktion krävs därför ett ekosystem i balans som skapar 

goda markförhållanden och är motståndskraftigt mot störningar som t.ex. insektsangrepp 

och stormar. 

EXEMPEL PÅ EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS: TÄTORTSNÄRA OMRÅDEN 

MED FRILUFTSVÄRDEN 

Genom att identifiera områden som är viktiga för att säkerställa leveransen av 

ekosystemtjänster är det möjligt att låta ekosystemtjänster bli en utgångspunkt för rumslig 

planering. I detta avsnitt ges ett exempel på hur en sådan analys kan se ut. 



 
 
 
 
 

Del 2C. Nulägesbeskrivning: Levande skogar 

Sida 14 av 66 

 

En viktig ekosystemtjänst som det skogliga landskapet levererar är möjligheten till 

friluftsliv genom vistelse i skogen, inte minst i tätortsnära områden. Kommunerna ansvarar 

bland annat genom sin översiktsplanering för att tillhandahålla denna nytta för 

kommuninvånarna och har möjlighet att bilda naturreservat eller sluta naturvårdsavtal för 

att säkerställa en viss typ av skötsel som främjar friluftslivet. Men det gäller att ha kunskap 

om var de områden som tillhandahåller ekosystemtjänsten friluftsliv finns. Sådan kunskap 

finns ibland hos kommunerna själva och dessutom har Skogsstyrelsen genomfört 

inventeringar av skogar med höga sociala värden eftersom man som privat skogsägare har 

möjlighet att teckna naturvårdsavtal för sådan skog. Genom fjärranalys kan dock bilden 

kompletteras och nya potentiella områden identifieras. 

Ur ett kommunalt perspektiv är vissa kriterier särskilt intressanta för att säkerställa 

tillgången till skog för rekreation och friluftsliv. Eftersom möjligheten att besöka platsen är 

avgörande för att nyttan ska skapas bör skogen inte ligga för långt från en tätort. För 

framkomligheten och upplevelsevärdet är det också viktigt att skogen är äldre och att 

området är relativt ostört.  

Genom att lägga samman olika underlag har områden med skog som uppfyller dessa 

kriterier identifierats2. Tillsammans med områden som i naturvårdsprogrammet för 

Kronobergs län anses ha höga friluftsvärden samt riksintresseområden för friluftsliv skapas 

                                                
2 Närheten till tätort är definierad genom avståndet från tätortsytor i Lantmäteriets fastighetskarta. Därefter 
har ett gränsvärde för buller satts med hjälp av Länsstyrelsernas bullerutredning. För att avgränsa äldre skogar 
har en analys av skoglig skiktningsgrad genomförts eftersom äldre skogar ofta är mer välskiktade.  
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en samlad bild av områden där det kan vara lämpligt att verka för goda förutsättningar för 

friluftsliv i skogen (se Figur 9).  

 
Figur 10: Söder om Ljungby vittnar de blåa områdena (Områden med friluftslivsvärden enligt Naturvårdsprogram för 

Kronobergs län) om friluftslivskvaliteter i anslutning till Lagan och odlingslandskapet kring Kvänjarp. Dessutom finns 

flera skogar med potentiellt höga sociala värden (röda områden). 

Alla områden som har friluftslivskvaliteter kan inte planeras för friluftsliv. Därför kan det 

vara lämpligt att prioritera de områden som även har betydelse för biologisk mångfald, för 

att på så sätt åstadkomma synergieffekter. Genom att lägga till nätverk av värdefulla 

livsmiljöer för olika naturtyper i kartan kan överlappande områden identifieras för att 

skapa synergieffekter mellan naturvård och friluftsliv. Inom och mellan 

ädellövskogsnätverk kan sådana synergieffekter t.ex. vara att teckna naturvårdsavtal för att 

restaurera ädellövskogssmiljöer eller att frihugga och plantera ädellövträd i samband med 

skapandet av vandringsleder. Områden med stor biologisk mångfald har också ofta större 

intresse för friluftslivet genom att det erbjuder mer att upptäcka i form av arter som t.ex. 

fåglar och svampar och estetiska värden hos t.ex. grova träd. 



 
 
 
 
 

Del 2C. Nulägesbeskrivning: Levande skogar 

Sida 16 av 66 

 

ARTERNA I SKOGSLANDSKAPET 

ÖVERSIKT 

I skogslandskapet finns arter knutna till vitt skilda skogstyper och miljöer. Gemensamt för 

de hotade arterna är många gånger att tillgången till lämpliga livsmiljöer är liten och 

fragmenterad eftersom dagens dominerande 

skogsbruksmodell leder till brister av många 

skogstyper och strukturer. Antalet rödlistade arter 

som av Artdatabanken anses bofasta i länet och där 

skogslandskapet bedömts vara viktigt uppgår till 354 

stycken. Av dessa bedöms sex stycken vara akut 

hotade (CR) och 27 stycken starkt hotade (EN). 66 

procent av de rödlistade arterna är knutna till 

lövskogsmiljöer (53 procent ädellövsmiljöer) medan 

27 procent är knutna till barrskogsmiljöer. 

I ett projekt som bedrivits av SLU med syfte att ta 

fram skogliga naturvärdesregioner utifrån 

förekomster av naturvårdsarter som påverkas av 

skogsbruk har analysen visat att Kronobergs län 

huvudsakligen tillhör en nemoral-hemiboreal 

övergångszon (nr 9). Särskilt viktiga miljöer omfattar 

äldre ädellövskog, berg- och rasbranter, brynmiljöer, 

ek (levande) samt andra ädellövträd (levande) 

(Aranda, Grandin, & Gustafsson, ej publicerad). 

Resultaten stämmer väl överens med befintliga 

naturgeografiska indelningar och bekräftar det 

faktum att en stor del av länet utifrån ett biologiskt 

mångfaldsperspektiv framförallt är präglat av olika 

typer av ädellövsmiljöer. Detta gör dominansen av 

produktionsinriktad granskog till stor utmaning. 

HOTADE ARTER MED 

ÅTGÄRDSPROGRAM 

Av de arter som ingår i åtgärdsprogram för hotade arter och anses vara bofasta i 

Kronobergs län är 31 stycken knutna till skogslandskapet. 

Figur 11: Naturvärdesregioner baserat på 

artförekomster (Aranda, Grandin, & 

Gustafsson, ej publicerad). 
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Organismgrupp Art Rödlistekategori Viktiga faktorer 

Däggdjur 

 

barbastell 

 

 

 

lo 

Sårbar (VU) 

 

 

 

Sårbar (VU) 

Gårdsmiljöer, äldre 

lövträd, trädgårdar, 

gräsmark  

 

Tillgång till småvilt 

 

Fåglar 

 

kungsörn 

 

 

 

havsörn 

Nära hotad (NT) 

 

 

 

Nära hotad (NT) 

Kraftiga tallar eller 

klippstup, ofta med 

utsikt över terrängen. 

 

Kraftiga boträd, oftast 

tallar, i anslutning till 

kuster, sjöar och 

vattendrag. 

Halvvingar vithornad 

barkskinnbagge 

 

Starkt hotad (EN) Bränd död ved 

Kärlväxter Mosippa Starkt hotad (EN) Mager sandig mark, 

markstörning 

 

Skalbaggar 

 

kardinalfärgad 

rödrock 

 

sexfläckig 

blombock 

 

svartoxe 

 

 

jättepraktbagge 

 

 

röd ögonknäppare 

 

 

orangefläckig 

brunbagge 

 

mulmknäppare 

 

 

ekgrenbock 

 

 

 

svart guldbagge 

 

 

Nära hotad (NT) 

 

 

Nära hotad (NT) 

 

 

Starkt hotad (EN) 

 

 

Starkt hotad (EN) 

 

 

Starkt hotad (EN) 

 

 

Sårbar (VU) 

 

 

Sårbar (VU) 

 

 

Nära hotad (NT) 

 

 

 

Starkt hotad (EN) 

 

 

Brunrötad ved av ek, 

ask och lind 

 

Död, grov ekved i 

lundartad ekskog 

 

Död brunrötad ved i 

brandrefugiala miljöer 

 

Död brunrötad ved i 

brandrefugiala miljöer 

 

Vitrötad ved i stubbar 

och stammar av bok 

 

Starkt vitrötad ved av 

lövträd 

 

Grova ihåliga lövträd 

med mulm (främst ek) 

 

Klena döda kvistar av 

ek, lind och hassel i 

solexponerat läge 

 

Rödmurken ved i 

ihåliga träd, främst ek 
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läderbagge 

 

 

Phyllodrepoidea 

crenata 

 

mörk spegelbock 

 

 

 

bokblombock 

 

 

raggbock 

Nära hotad (NT) 

 

 

Livskraftig (LC) 

 

 

Sårbar (VU) 

 

 

 

Sårbar (VU) 

 

 

Nära hotad (NT) 

Grova ihåliga lövträd 

med mulm (främst ek) 

 

Nyligen död bark på 

lövträd 

 

Nyligen döda 

ekgrenar, även 

avverkningsavfall 

 

Torr, hård, 

solexponerad bokved 

 

Liggande tallstammar 

med hård ytved 

 

Spindeldjur 

 

hålträdsklokrypare 

 

 

 

dvärgklokrypare 

Nära hotad (NT) 

 

 

 

Nära hotad (NT) 

Grova ihåliga lövträd 

med mulm, 

trädkontinuitet 

 

Grova ihåliga lövträd 

med mulm, 

trädkontinuitet 

 

Steklar Silversandbi Nära hotad (NT) Sydlänta sandytor med 

finsand, ofta i tallmiljöer 

 

Storsvampar 

 

saffransticka 

 

 

violgubbe 

 

 

 

igelkottstaggsvamp 

 

 

blåfotad 

taggsvamp 

 

skrovlig taggsvamp 

 

 

brödtaggsvamp 

Akut hotad (CR) 

 

 

Sårbar (VU) 

 

 

 

Akut hotad (CR) 

 

 

Ej tillämplig (NA) 

 

 

Nära hotad (NT) 

 

 

Sårbar (VU) 

Gamla grova ekar i 

löväng och hagmark 

 

Gran och bok på 

näringsrik mark med 

trädkontinuitet 

 

Stammar av bok och 

ek 

 

Barrskog på kalkrik 

mark 

 

Äldre barrskog, särskilt 

tall 

 

Mossig, äldre barrskog, 

under gran 

 

Tvåvingar knubblårsbarkfluga Livskraftig (LC) Solexponerade 

döende eller nyligen 

döda grova lövträd 
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Genomgången visar att det med relativt enkla medel går att förbättra situationen för många 

av åtgärdsprogrammens skogslevande arter genom att systematiskt gynna och ta hänsyn till 

rätt faktorer i de områden där arterna kan antas finnas. Åtgärderna skiljer sig dock åt 

beroende på vilken biotop arterna är knutna till. Detta understryker vikten av att 

diversifiera naturvårdsinsatser så att rätt typ av substrat skapas/bevaras i rätt typ av miljö. 

Genom att utgå från värdetrakter och nätverk av värdefulla miljöer blir det lättare att 

identifiera vilken typ av åtgärd eller hänsyn som är lämplig var. 

ÖVERGÅNGSMILJÖER 

MYRMOSAIK OCH KANTZONER MOT VATTEN OCH VÅTMARK 

Myrmosaik med omväxlande öppna våtmarker, vatten och fastmarksholmar skapar god 

tillgång på kantzoner där mötet mellan den trädklädda skogsmarken (som ger skydd och 

boplatser) och den öppna våtmarken eller vattnet (som kan passa bra för födoinsamling) 

skapar speciella livsbetingelser. På ytor som gränsar till öppnare mark glesnar skogen och 

trädens konkurrens minskar. Detta ger upphov till spärrgreniga träd vars grenar blir 

lämpliga för boplatser åt större fåglar. 

BRYNMILJÖER 

I brynmiljöer mot öppen mark skapas en speciell livsmiljö där ljus och värme kombineras 

med möjlighet till skydd. I brynen finns också ofta mer föda och sammantaget innebär 

detta att de blir en attraktiv miljö för många arter. En mer utförlig beskrivning av 

brynmiljöer återfinns i avsnittet Ett rikt odlingslandskap. 

FÖRDELNING AV NATURVÄRDEN I ETT 

LÄNSPERSPEKTIV 

TÄTHET AV VÄRDEKÄRNOR 

Skogliga värdekärnor består av objekt från Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering samt 

skyddade områden (delar av naturreservat, Natura2000-objekt, biotopskyddsområden och 

naturvårdsavtal). Sumpskogsinventeringen ingår inte i denna analys eftersom den ger en 

snedvridning mot en specifik naturtyp. Som värdekärna räknas samtliga nyckelbiotops- och 

naturvärdesobjekt, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. För naturreservat och 

Natura2000-områden räknas endast de delar som har statusen ”Fullgod naturtyp” och ”Ej 

fullgod naturtyp”. 
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Den totala ytan skoglig värdekärna inom en sökradie om 2 km ger en bild som tämligen väl 

överensstämmer med artrikedomen (se Figur 14). Eftersom de kända värdekärnorna är mer 

välinventerade än annan skog är detta ingen överraskning. Mer intressant att notera är de 

områden som saknar större koncentrationer av värdekärnor men som ändå uppvisar hög 

artrikedom. Exempel på sådana områden är västra delen av länet samt vid länsgränsen 

sydost om Åseda. 

RIKSINTRESSEN 

Länsstyrelsen har pekat ut områden av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § 

miljöbalken. Riksintresseområdena innehåller ofta en kombination av flera natur-

/landskapstyper. Nedan visas de riksintresseområden som bedömts ha skogliga värden. 

Dessa utgörs huvudsakligen av skog som ingår i myrkomplex. 

Figur12: Andel skogliga värdekärnor inom 2 km sökradie 
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Figur 13: Riksintressen enligt 3 kap 6 § miljöbalken med skogliga värden. 

ARTVARIATION 

En utsökning i Artportalen av artfynd knutna till skogslandskapet3 de senaste 25 åren kan 

tillföra information om de mest betydelsefulla landskapsdelarna i länet när det gäller 

biologisk mångfald knutet till skogslandskapet. Valet av tidsspann är satt utifrån en 

avvägning mellan att maximera datamängden och samtidigt visa en så aktuell bild som 

möjligt.  

Eftersom en stor andel av informationen från Artportalen inte kommer från systematiska, 

heltäckande inventeringar utan bygger på möjligheten för vem som helst att lägga in 

information måste materialet användas med försiktighet. Det finns nämligen en stor 

kunskapsbrist i stora delar av länet och en stor variation mellan olika artgrupper. Datat 

speglar i stor grad kända naturområden, och de områden som är belägna nära människor 

med intresse och kunskap om arter. Dessutom kan varje enskild punkt representera samma 

artförekomst vid två olika tillfällen eller i närheten av varandra. Något av detta kan 

kompenseras för genom att istället studera artvariationen inom ett begränsat område. Detta 

                                                
3 Arter där skogslandskapet är klassat som viktigt för arten enligt Artdatabanken. Arter på listan där även andra 
landskapstyper är klassat som viktigt har tagits bort för att renodla resultatet.  
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ger en bättre bild av landskapssammanhanget och följer också principen om att den 

biologiska mångfalden är korrelerad till den totala ytan livsmiljö inom ett område. Ju 

större yta av livsmiljö, desto artrikare. I bilden nedan är artvariationen analyserad inom en 

sökradie om 2 km vilket får anses representera ett, åtminstone i teorin, sammanhållet 

område. 

VÄRDETRAKTER 

I arbetet med formellt skydd av skog har värdetrakter avgränsats. Värdetrakter innebär 

landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Dessa har reviderats något 

baserat på analyser gjorda inom ramen för arbetet med grön infrastruktur. Värdetrakter har 

en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv (inklusive biologiskt viktiga 

strukturer, funktioner och processer) än vad som finns i vardagslandskapet (Nationell 

strategi för formellt skydd av skog, 2017). 

En jämförelse med Skogsstyrelsens indelning i skogslandskap (Figur 7) visar att 

värdetrakternas avgränsning i flera fall helt eller delvis motsvarar ett skogslandskap. 

Figur 14: Variation av rödlistade arter inom 2 km sökradie 
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Figur 15: Skogliga värdetrakter i länet. Samtliga med lövskogsvärden utom GG30009 som har värden knutna till 

barrskog och myrmosaik. 

SPRIDNINGSSTRÅK OCH BARRIÄREFFEKTER I 

SKOGSLANDSKAPET 
Olika arter har olika kapacitet för att förflytta och sprida sig i skogslandskapet. Det är 

därför svårt att dra generella slutsatser om hur spridningsstråk och barriärer fungerar. 

Dock kan man konstatera att mer strukturer som höjer skogens biologiska kvalitet, desto 

fler organismer kan uppehålla sig där. Och ju fler organismer som kan uppehålla sig i ett 

område, desto viktigare blir områdets funktion – oavsett om det fungerar som 

spridningsstråk eller som stödhabitat åt en annan livsmiljö. Genom att t.ex. skapa 

högstubbar och döende lövträd längs vattendrag kan sporspridda svampar snabbt etablera 

sig och börja bryta ner veden. Detta skapar i sin tur förutsättningar för insekter att hitta till 

träden, vilket ökar födoutbudet för fåglar och fladdermöss. För vissa arter blir kantzonen 

en möjlighet till spridning, medan den för andra ”bara” förbättrar livsvillkoren. 

En tät granskog har låg biologisk kvalitet och kan därmed sägas fungera som en barriär. 

Den sura, tjocka förnan och avsaknaden av solljus som kan tränga ner till marken gör att 
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fältskiktet blir artfattigt. Men på motsvarande sätt kan även öppen mark utgöra en barriär 

för skogslevande arter, eftersom klimatet blir ett annat och nödvändiga strukturer som t.ex. 

död ved saknas. 

För lövskogsvärdetrakterna i länet har förutsättningarna för spridning analyserats med 

andelen vuxen lövskog som indikator4, där högre andel vuxen lövskog antas innebära bättre 

förutsättningar för spridning i landskapet. Denna kartbild kan vid behov också 

kompletteras med analysen av vuxna lövblandade barrskogar, se Figur 38, som också kan 

förbättra förutsättningarna för spridning av lövskogslevande arter.  

Figur 16: Spridningsstråk och barriäreffekter baserat på arealandelen vuxen lövskog. 

                                                
4 Vuxen lövskog har identifierats genom att kombinera lövskog i Metrias marktäckedata KNA6 med Metrias 
analys av ej tillväxande skogar. Därefter har ytandelen inom 500 m sökradie beräknats. 



 
 
 
 
 

Del 2C. Nulägesbeskrivning: Levande skogar 

Sida 25 av 66 

 

HOT, PÅVERKAN OCH HINDER FÖR 

SKOGSLANDSKAPETS VÄRDEN 

GRANIFIERING 

Ökningen av andelen gran är ur naturvårdssynpunkt problematisk av flera skäl. Många 

gånger planteras gran på mark där den egentligen inte har de bästa förutsättningarna. Detta 

sker på bekostnad av tall och löv, och de arter som är beroende av dessa trädslag. En annan 

negativ aspekt är att det leder till att skogarna blir tätare, och då även tätare än vad de flesta 

naturskogar är naturligt. Skogarna i södra Sverige har historiskt sett varit betade 

(utmarksbete) i stor utsträckning och därmed varit glesare, vilket danat en 

artsammansättning som gynnas av ljus och värme. Ännu längre tillbaka förekom störningar 

i skogen i form av t.ex. naturliga bränder och det fanns fler vilda betande däggdjur t.ex. 

uroxe vilket också resulterade i ljusare och mer variationsrika skogar. En av anledningarna 

till ökningen av andelen gran är de täta klövviltstammarna som tillsammans med bristen på 

foder inneburit ett hårt betestryck på tallplantor och unga lövträd på senare år.  

Det sätt som granskogar ofta sköts innebär dessutom att skogen blir tät och 

svårgenomtränglig. Under lång tid är fältskiktet mycket fattigt på grund av bristen på 

solljus. Detta skapar barriärer som minskar spridningsmöjligheterna för de flesta 

organismer. Täta skogar minskar också förekomsten av blåbär som är en mycket viktig 

födokälla får många arter, bland annat tjäder. 

LÅG ANDEL ÄDELLÖVFÖRYNGRING 

Den mycket låga andelen ädellövsföryngring i Kronobergs län sker uteslutande på före 

detta jordbruksmark. På mark som tidigare varit barrskog sker ingen föryngring med 

ädellöv. Detta kan dels ha sin bakgrund i de restriktioner som finns när det gäller 

produktion av ädellöv men också på det höga betestrycket som gör det svårt att få upp 

plantor. Betestrycket gör också att lövföryngring generellt försvåras och att inblandningen 

med löv i produktionsskogar blir förhållandevis låg. 

BRIST PÅ RIKTIGT GAMMAL SKOG 

Skogliga naturvärden är starkt relaterat till skogens ålder eftersom gynnsamma substrat i 

form av ved (såväl levande som död) och bark inte börjar utvecklas förrän långt upp i 

skogens vuxna ålder. Att det i Kronobergs län endast finns ca 1,7 % av den äldsta 

åldersklassen i Riksskogstaxeringen (120 år och uppåt), trots att så mycket av länet är täckt 

av skog visar att det finns en kraftig brist på dessa riktigt gamla skogliga miljöer. De 
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områden med riktigt gammal skog som finns är framförallt belägna inom skyddade 

områden. För att det ska finnas ett landskapsmässigt samband mellan dessa krävs att den 

omgivande skogen håller viss biologisk kvalitet. Större förändringar i skogens 

åldersstruktur, t.ex. ökad likåldrighet, innebär därför en ökad risk för isolering av de 

artrika skogarna. 

BRIST PÅ DÖD VED 

En stor mängd organismer är beroende av död ved i olika nedbrytningsstadier och av olika 

trädslag för föda, boplats, skydd och som konstruktionsmaterial. Andelen död ved i 

produktionsskogen har mer än fördubblats sedan mitten av 1990-talet och uppgår till i 

genomsnitt 6 procent av det totala virkesförrådet. I en naturskog är andelen död ved dock 

ungefär 25 - 40 procent av virkesförrådet. För att öka produktionsskogens förmåga att 

upprätthålla biologisk mångfald på landskapsnivå finns det därmed skäl att inom strategiskt 

viktiga områden öka andelen död ved ytterligare. 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

De förväntade klimatförändringarna påverkar skogen på flera sätt. Ett varmare klimat 

förlänger vegetationsperioden och ökar skogens volymtillväxt. Det varmare klimatet 

skapar också bättre förutsättningar för ädla lövträdslag som ek, bok och lind. Eftersom 

SMHI:s klimatförändringsscenarior visar att rådande nederbördsförhållanden förstärks 

genom klimatförändringen kommer torr mark att bli ännu torrare och tvärtom. 

Planteringen av gran på suboptimal mark innebär därmed att risken för att granen växer 

dåligt och drabbas av svamp- och insektsangrepp ökar. Även översvämningar, stormar och 

skogsbränder blir troligen vanligare i samband med klimatförändringarna. Sammantaget är 

sannolikheten stor att skogslandskapet i länet står inför en stor förändring de närmaste 

hundra åren. Hur detta påverkar den biologiska mångfalden är mycket svårt att säga. På 

medellång sikt kan dock positiva effekter för vissa arter förväntas eftersom mängden död 

och döende ved antas öka. 

OMRÅDEN MED HÖGT FÖRÄNDRINGSTRYCK I SKOGSLANDSKAPET 

Analysen av var det största förändringstrycket på skogslandskapet kan förväntas har 

fokuserats till granifiering som antas stå för den mest påfallande förändringen av landskapet 

på kort till medellång sikt. Detta antagande stöds av simuleringar av länets skogliga 

utveckling som genomförts inom ramen för projektet AlterFor vid institutionen för 

sydsvensk skogsvetenskap vid SLU.  
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Granifiering innebär att likåldriga ensidiga granbestånd ökar på bekostnad av framförallt 

tall, blandskogar, och öppen mark. Granifieringen kan ske både genom föryngringar med 

gran på tidigare tall- eller blandskogsmark, granunderväxt i tallskog och nyplantering av 

gran på tidigare öppen mark. Ökningen av andelen gran i denna analys innebär alltså inte 

alltid att granifieringen sker på bekostnad av andra trädslag. Ökningen är dock i sig en 

negativ påverkan på grund av de barriäreffekter som skapas i landskapet.  

Det mest korrekta sättet att mäta granifiering är att utgå från granens utbredning, oavsett 

volym. Men eftersom det inte finns historiska referensdata är detta inte möjligt. 

Alternativet blir att istället studera förändring i volym, vilket kan göras på olika sätt. Ett 

sätt är att beräkna skillnaden i virkesvolym gran i absoluta mått mellan två tidpunkter. 

Svagheten med denna metod är att granvolymen i ett område kan se ut att minska på grund 

av föryngringsavverkningar, trots att ny gran planteras på samma plats och kanske även 

ersätter andra trädslag. Ett annat sätt är att utgå från skillnaden i granvolym i förhållande 

till den totala virkesvolymen. Svagheten med denna metod är att föryngringsavverkning av 

andra trädslag i området ökar andelen gran, utan att granen i realiteten har ökat. Genom att 

kombinera de två metoderna kompenserar de dock för respektive svaghet. 

Figur 17: Ökning av andel granvolym i förhållande till total virkesvolym mellan 2000 och 2010. 
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Figur 18: Ökning av granvolymen i absoluta mått mellan 2000 och 2010. 

 

Analyserna ger i det närmaste identiska resultat. Eftersom analysen bygger på absoluta tal 

och använder en låg skalnivå kan ökningen av granvolymen i de aktuella områdena inte 

förklaras med den stora minskningen av granvolym i samband med stormarna i början av 

00-talet. Detta stärker bilden av hur granens expansion i länet sett ut mellan 2000 och 2010. 

Slutsatsen är att denna huvudsakligen skett i östra delen av länet samt söder om Åsnen, ner 

mot Blekinge. 

För att få en bild av framtidens granifieringsprocess på medellång sikt kan det kan också 

vara relevant med en jämförelse av var övriga trädslag minskat i volym (i absoluta tal) 

under samma tidsperiod. Baserat på kunskap om föryngringar i länet kan man konstatera 

att tall i dessa områden i stor utsträckning ersätts av gran. Av kartan i Figur 19 framgår att 

det främst är i de delar av länet som drabbats av stormarna under 00-talet som man kan 

förvänta ökad granifiering på sikt. 

Områden där andelen gran ökat med 20 % eller mer, eller där volymen övriga trädslag 

minskat med 20 % avgränsas som områden med högt förändringstryck. De avgränsade 

områdena framgår av Figur 20. 
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Figur 19: Procentuell minskning av volymen övriga trädslag mellan 2000 och 2010 som en följd av stormfällningar 

och planerad avverkning. 
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Figur 20: Områden med olika typer av högt förändringstryck i skogslandskapet. 

STÖRSTA UTMANINGARNA FÖR SKOGSLANDSKAPETS VÄRDEN 

Fragmenteringen av de mest betydelsefulla skogarna för biologisk mångfald i länet, i 

synnerhet ädellövskogar, är en mycket stor utmaning. Befintliga värdekärnor är i allmänhet 

mycket små samtidigt som täta granskogar ökar isoleringen. Nyetableringen av ädellövskog 

är, trots möjligheten till bidrag för föryngring och skötselåtgärder, i stort sett obefintlig. 

Åtgärder för att minska barriäreffekterna behövs. 

Betestrycket i skogen som gör det svårt att föryngra med tall och löv är en bidragande 

orsak till den ovan nämnda isoleringen av värdefulla skogsområden och en fråga som därför 

handlar lika mycket om naturvård som virkesproduktion. Olika sätt att stimulera jakt på 

andra viltslag än älg behöver övervägas eftersom mycket skador sker på grund av rådjur 

och i någon mån också vildsvin. Ibland framförs uppfattningen bland skogsägare och jägare 

att intresset för att jaga rådjur är för litet i förhållande till skadorna som rådjuren står för. 

Även avsaknaden av brand som naturlig störning utgör en stor utmaning. De 

naturvårdsbränningar som idag genomförs inom ramen för certifieringen sker på små 

arealer och i begränsad omfattning. EU-projektet LIFE Taiga är begränsat såväl i tid som i 
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omfattning och är därför inte heller en garant för de brandgynnade arternas långsiktiga 

livskraftighet. Det är därför nödvändigt med ett långsiktigt och systematiskt arbete för 

kontinuerlig naturvårdsbränning av stora skogsområden, i synnerhet i de brandpräglade 

östra delarna av länet. 

Den småskaliga ägarstrukturen gör det svårt att nå ut till och föra en god dialog med 

skogsägare om naturvårdsfrågor. Det vore önskvärt att arbetet med grön infrastruktur 

utformas långsiktigt på ett sätt så att både Länsstyrelsen får större utrymme att arbeta 

proaktivt med kunskapshöjande insatser rörande den enskilda fastighetens roll i ett större 

skogslandskap. För att sådana insatser ska bli effektiva bör det ske i samarbete med 

markägarföreningar som Södra skogsägarna och LRF. 

BEFINTLIGA BEVARANDEINSATSER I 

SKOGSLANDSKAPET 
Nedanstående tabell beskriver generella pågående bevarandeinsatser för skogslandskapet. 

Landsbygdsprogrammet Inom landsbygdsprogrammet finns stöd för 
att utveckla skogens miljövärden. 

NOKÅS-stöd Skogsstyrelsen betalar ut stöd för natur- 
och kulturmiljövårdande åtgärder i skogen. 

Stöd för ädellövskogsbruk Skogsstyrelsen betalar ut stöd för 
föryngring och skötsel av ädellövskog. 

Biotopskydd Skogsstyrelsen och enskilda kommuner 
kan besluta om att bilda särskilt 
biotopskyddsområde för mindre områden 
med höga naturvärden i skogslandskapet. 
Den sammanlagda arealen biotopskyddade 
områden uppgår till ca 730 ha. Av denna är 
ca 30 % lövskog (ca 17 % ädellöv) och ca 60 
% barrskog. 

Naturvårdsavtal Skogsstyrelsen och enskilda kommuner 
kan teckna skogliga naturvårdsavtal med 
markägare för områden med höga 
naturvärden. Den sammanlagda arealen 
naturvårdsavtal uppgår idag till ca 703 ha. 
Av denna är ca 49 % lövskog (ca 24 % 
ädellöv) och ca 24 % barrskog. 

Natura2000 Andelen skog i utpekade Natura2000-
objekt uppgår till ca 38 % vilket motsvarar 
ca 3 200 ha. Majoriteten av dessa är 
naturreservat. Av skogen är ca 12 % 
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registrerad som lövskog (huvudsakligen 
ädellöv) och 43 % barrskog medan drygt 45 
% är obestämd. I definitionen av skog ingår 
här skogbevuxen myr men ej trädklädd 
betesmark. 

Riksintresseområden Länsstyrelsen har pekat ut 
riksintresseområden för naturvården enligt 
3 kap 6 § miljöbalken vilket innebär krav 
på särskild hänsyn. Riksintresseområdena 
omfattar ofta flera olika landskapstyper. 

Naturreservat Andelen skog i länets naturreservat uppgår 
till ca 46 % vilket motsvarar ca 12 000 ha. I 
dessa ingår majoriteten av länets 
Natura2000-objekt. Av skogen är ca 10 % 
registrerad som lövskog (huvudsakligen 
ädellöv) och 50 % som barrskog. Drygt 40 
% är obestämd. I definitionen av skog ingår 
här skogbevuxen myr men ej trädklädd 
betesmark.  

Certifieringsregler Inom skogsbrukets certifieringssystem 
finns regler om att det inte är tillåtet att 
avverka skog som är klassad som 
Nyckelbiotop. Certifieringen anger också 
att minst 5 % av den produktiva 
skogsmarken ska avsättas för naturvård. 

Generell hänsyn inom skogsbruket Inom den generella hänsynen kan max 10 
% av värdet av en avverkningsanmäld yta 
undantas från avverkning utan att 
intrångsersättning betalas ut. Generell 
hänsyn ska också tas alla 
skogsbruksåtgärder såsom plantering, 
dikesrensning, vägbyggnad och gallring. 
Skogssektorn har gemensamt tagit fram 
målbilder för god miljöhänsyn som ett stöd 
för, bland annat, den generella hänsynen. 

Impediment Improduktiv skogsmark ska enligt 
skogsvårdslagen undantas från skogsbruk.  

Projektet Mera tall Mera tall är ett samverkansprojekt som 
drivs gemensamt av skogssektorn och 
Skogsstyrelsen. Syftet är att förbättra 
förutsättningarna för tallföryngring. 

Projektet Komet Komet är ett projekt som drivs gemensamt 
av Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Södra och 
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LRF. Syftet är att öka intresset hos privata 
skogsägare för att formellt skydda skog 
med höga naturvärden. 

Projektet LIFE Taiga LIFE Taiga är ett femårigt EU-projekt som 
sträcker sig till 2019 med syfte att 
genomföra naturvårdsbränningar i skyddad 
skog. Projektet drivs gemensamt av ett 
flertal länsstyrelser men antalet områden 
som kan brännas är begränsat, bl.a. är bara 
Natura2000-områden aktuella för 
bränning.  
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NATURTYPER 
Skogslandskapet kan delas in i ett stort antal olika naturtyper beroende på vilken skalnivå 

och grad av generalisering man väljer att utgå ifrån. I följande avsnitt beskrivs fyra 

naturtyper som representerar länets skogslandskap såväl historiskt som i modern tid: 

Ädellövskog, lövskog med anknytning till vatten, brandgynnad tallskog samt gammal 

barrskog av brandrefugial karaktär. 

För naturtyperna har GIS-analyser genomförts för att identifiera nätverk av livsmiljöer för 

respektive naturtyp. Inom dessa nätverk kan naturvårdande insatser antas ha särskilt stor 

effekt och på motsvarande sätt kan förlust av livsmiljöer eller tillskapandet av barriärer 

göra stor skada.  
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ÄDELLÖVSKOG 

ÖVERSIKT 

Av ädellövträden är det i 

Kronobergs län framförallt bok och 

ibland även ek med inslag av t.ex. 

björk och asp som bildar täckande 

bestånd. I bokskogar, med sitt 

svårantändliga fältskikt, utgör 

branden inte någon naturlig 

störning. Boken har dålig 

brandtålighet och brand har 

historiskt använts för att omföra 

bokskog till ängs- och betesmark. 

Boken förpassades därmed främst 

till byarnas utmarker där den ibland 

användes för att hålla ollonsvin men 

ofta avverkades för diverse ändamål 

utan att något ansvar togs för 

återbeskogning. Detta medförde 

ibland att marken övergick till stora 

ljunghedar. Bland adeln hade 

bokskogen en mer skyddad tillvaro i 

och med att den bland annat 

nyttjades för jakt vilket innebär att 

större bokskogsområden kan 

påträffas på mark som hör eller har hört till herrgårdar (Linqvist, 1931). 

Kartan ädellövskogens utbredning i södra Sverige (Figur 21) visar att Kronobergs län 

ansluter till de viktiga områdena i norra Skåne och Blekinge, med området kring Åsnen 

som en viktig kil in i länet. 

  

Figur 21: Ädellövskogens ungefärliga utbredning idag baserat på 

marktäckedatat KNA6 (Metria) 
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Fördelningen av bok respektive ek i 

länet har kartlagts genom att utgå 

från SLU:s skogskarta över volym. 

För att kompensera för systematiska 

fel i datamaterialet har olika delar 

”pusslats” ihop, vilket innebär att 

kartan inte är helt tillförlitlig. Den är 

dock troligtvis den bästa bilden som 

finns att tillgå i dagsläget.  

Fördelningen av såväl bok som ek 

följer i stora drag lövskogens 

fördelning totalt i länet. Värt att 

notera är ek-koncentrationen i 

västra Kalmar län som ansluter till 

den allra ostligaste delen av 

Kronobergs län. Boken är något mer 

jämnt fördelad över länet än eken. 

När det gäller bokskogens 

utbredning har historisk 

information om bokskogar i länet 

jämförts med en analys baserad på 

trädslagsklassad marktäckedata. 

Detta ger en bild av hur 

bokskogarnas utbredning förändrats 

på knappt 100 år. I huvudsak 

överensstämmer bokskogens 

utbredning väl men däremot har 

andelen bokskog generellt minskat 

kraftigt inom utbredningsområdet.  

VIKTIGA STRUKTURER OCH 

PROCESSER 

Det fattiga fältskiktet gör att 

bokskogens biologiska mångfald 

främst består av arter som är 

beroende av gamla träd och/eller 

Figur 24. Bokskogar i Kronobergs län 1930. Kartan visar ungefärlig 

utbredning och koncentration. Färgerna visar den relativa 

koncentrationen och kan alltså inte användas när det gäller 

uppskattning av volymen bokskog. 

 

Figur 22: Fördelning av volymen ek i länet baserat på SLU:s skogskarta 

Figur 23: Fördelning av volymen bok i länet baserat på SLU:s skogskarta 
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död ved. Men där är den desto större. Dock krävs hög trädålder och troligtvis kontinuitet 

av död ved för att värdena ska uppstå.  

Bokskogens täta lövverk begränsar solinstrålningen och därmed förekomsten av 

skuggkänsliga arter. Under fri utveckling skapas dock så småningom gläntor och luckighet 

genom att träd dör undan, ofta efter angrepp av fnöskticka eller genom vindfällen. Detta 

gör att såväl mer ljus- och värmekrävande som skuggtåliga arter kan finna sin plats. Av det 

stora antal rödlistade arter knutna till boken är det endast en mindre andel som är 

uttorkningskänsliga, vilket innebär att öppnare bokmiljöer med lägre luftfuktighet, t.ex. 

parkmiljöer, är ett viktigt komplement till de slutna bestånden.  

Även i andra typer av ädellövskogar är trädkontinuitet, åldersvariation och riklig 

förekomst av död ved i olika nedbrytningsfaser och med olika fuktighetsgrad viktiga 

faktorer. Särskilt viktiga topografiska miljöer är sådana med mycket hög luftfuktighet, t.ex. 

raviner och skuggiga branter. 

FÖRDELNING AV NATURVÄRDEN FÖR NATURTYPEN INOM LÄNET 

För att olika aktörer praktiskt ska kunna arbeta med ädellövskogens naturvärden inom 

länet har en länsspecifik analys genomförts för att peka ut områden med bäst 

förutsättningar för att skapa funktionella nätverk med livskraftiga populationer. Analysen 

bygger på data från ett antal olika källor, bland annat artförekomster och nyckelbiotoper. 

Metodiken beskrivs mer utförligt i bilaga 1 men bygger i korthet på att områden ges olika 

vikt beroende sannolikheten att de utgör en funktionell livsmiljö. Därefter beräknas den 

totala ytan livsmiljö inom en viss sökradie. Eftersom mer specialiserade arter knutna till 

naturtypen har antagits ha låg spridningskapacitet har sökradien satts till 1000 m. Genom 

att avgränsa de 5 procent av länet med högst koncentration av värden har kartbilden i Figur 

25 tagits fram. Kartan kan utläsas som att den som befinner sig inom ett markerat område 

alltid har flera livsmiljöer för naturtypen inom 1 km avstånd. 
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Figur 25: Nätverk av värdefulla ädellövskogsmiljöer 

SÄRSKILT VIKTIGA ARTER I LÄNET 

Kronobergs län har ett antal ädellövskogar med mycket höga värden. Här förekommer 

vissa arter med ett tydligt sydvästligt utbredningsområde i vilket länet ingår. Länet kan 

därmed anses ha ett särskilt ansvar för dessa arter vilket gör dem särskilt viktiga i arbetet 

för att bevara den biologiska mångfalden. I urval och prioritering av områden för att stärka 

den gröna infrastrukturen bör förekomster av dessa arter väga tungt. 

Bokblombock är beroende av torr, hård solexponerad bokved. Där sker 
larvutvecklingen främst i övre delen av högstubbar men även i skadade stamdelar på 
levande träd samt i på marken liggande grövre gren- och stamdelar. 

Bokfjädermossa är konkurrenssvag och föredrar i första hand sluten bokskog där den 
ofta sitter högt upp på äldre bokstammar där andra mossor inte hunnit breda ut sig. 

Bokkantlav förekommer både i rena bokskogar och i blandskogar med bok, ek eller 
gran. Arten växer huvudsakligen på slät bark av medelålders till gamla bokar, mer 
sällsynt på avenbok. Den förekommer främst i halvskuggiga till skuggiga biotoper med 
hög luftfuktighet 
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Bokvårtlav förekommer främst på äldre bokar i gamla bokskogar. Enstaka fynd finns 
även på avenbok, ask, rönn, lind och ek. Arten är en av de mest karaktäristiska i gammal 
bokskog i södra Sverige. Trivs i fuktiga och skuggiga bestånd i skyddade lägen. 

Rosa lundlav växer vanligen på gamla stammar av bok, men ofta också på andra lövträd. 
Arten har vid ekologi och förekommer både i skuggiga och ljusa ädellövskogar samt i 
exponerade och näringsrika miljöer som alléer och kyrkogårdar. 

Kortskaftad parasitspik förekommer på gamla ekar och bokar i öppna lägen med hög 
luftfuktighet. 

Liten lundlav förekommer på lokaler med lång kontinuitet, de flesta är skuggiga och har 
hög och jämn luftfuktighet. Arten förekommer ofta på starkt skrovliga och spruckna 
delar av barken på riktigt gamla träd. 

Liten ädellav förekommer i huvudsak på slät bark av gamla bokar i gamla bokskogar. 
Enstaka fynd har även gjorts på andra ädellövträd. Arten trivs på tämligen skyddade 
platser med skugga och hög luftfuktighet.  

Violettgrå porlav trivs främst i gammal, sluten till halvöppen bokskog. Flera fynd är 
dock även gjorda i hedekskog. 
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Figur 26 visar fynd av de arter som beskrivs i ovanstående tabell.  Kvarvarande 

ädellövsområden i sydvästra delen av länet, med ett förhållandevis stort antal artfynd, får 

anses vara högt prioriterad (jmfr värdetrakt GG10003 samt förändringstryck Figur 20). 

 
Figur 26: Fynd av särskilt viktiga ädellövskogsarter mellan 1993 och 2018 

HOT OCH PÅVERKANSFAKTORER FÖR NATURTYPEN 

Liten och fragmenterad yta livsmiljö 

På grund av den historiska markanvändningen har andelen ädellövskogen i Kronobergs län 

länge varit mycket liten och dessutom kommit att bli kraftigt fragmenterad. Det stora 

antalet rödlistade arter knutna till ädellövsmiljöer gör att situationen för naturtypen är 

mycket allvarlig och skapar ett stort behov av att åstadkomma en fungerande grön 

infrastruktur för naturtypen. Detta är en mycket stor utmaning med tanke på 

förutsättningarna; även om man lyckas få till stånd föryngringar med bok, ek och andra 

ädellövträd så tar det väldigt lång tid innan dessa kan fungera som livsmiljöer eller ens 

stödhabitat. För att skapa något bättre förutsättningar för sammanhängande nätverk torde 

den viktigaste uppgiften på kort sikt således vara att säkerställa att befintliga ädellövträd 
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(även i barrbestånd) får stå kvar. På längre sikt måste antalet föryngringar med ädellöv såväl 

som andelen ädellöv i barrbestånden öka. För detta syfte kan de identifierade nätverken av 

värdefulla livsmiljöer tjäna som vägledning till var riktade insatser ska genomföras. 

Mycket begränsad nyetablering 

I någon mån förekommer det att barrbestånd omförs till ädellövskog. Rena föryngringar 

med ädellöv förekommer dock endast i mycket liten omfattning i länet och då enbart på 

jordbruksmark som ställs om till skogsproduktion. Detta gör att landskapet under en 

mycket lång tid framåt kommer att vara sårbart och att förlust av ytterligare livsmiljö eller 

stödhabitat riskerar att få stora negativa konsekvenser. En av orsakerna till bristen på 

föryngring med ädellöv är det stora betestrycket från klövvilt. Vissa menar också att 

värnandet om de ädellövsmiljöer som ännu finns kvar i länet leder till en ovilja från 

markägare att skapa nya bestånd.  

Bristfällig skötsel 

Ett hot mot de befintliga bok- och ekbestånden är inväxning av gran som är ett problem 

eftersom granarnas beskuggning under hela året gör skogen kallare. Äldre bokskogar har en 

rik lavflora som skadas av granen och på sikt kan granen rentav konkurrera ut boken och 

eken. Detta innebär att ädellövskogar kan kräva viss naturvårdande skötsel för att hålla 

granen borta. Det förekommer att oförsiktig gallring utgör ett hot mot naturvärdena. Om 

ett ädellövskogsbestånd gallras är det viktigt att vara noggrann så att träd med goda 

förutsättningar för att utveckla naturvärden lämnas kvar. 

Värdefulla områden utsatta för förändringstryck 

En jämförelse av förändringstryck och värdefulla ädellövsområden visar att många 

värdefulla områden är utsatta för ett högt förändringstryck. Särskild uppmärksamhet bör 

riktas åt områden i väster där det finns stor risk för framtida negativ påverkan genom 

uppväxande granbarriärer samtidigt som det finns lokaler för flera särskilt viktiga 

ädellövskogsarter. Även kring Åsnen och sydost mot Tingsryd finns anledning att vara 

särskilt uppmärksam eftersom detta område är en viktig förbindelselänk mot 

ädellövskogarna i Blekinge. 

POTENTIELLA SYNERGIEFFEKTER GENOM NATURVÅRDANDE ÅTGÄRDER 

Många generella ekosystemtjänster i ädellövskog levereras utan att någon särskild åtgärd 

behövs. För en genomgång av dessa, se avsnittet Översiktlig genomgång av skogens 

ekosystemtjänster. 
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Genom särskilda åtgärder eller anpassning av brukandet kan också ytterligare 

synergieffekter uppstå. Ädellövskogar är populära för rekreation och friluftsliv. Genom att 

t.ex. bedriva hyggesfritt skogsbruk kan rekreationsvärdena bestå samtidigt som skogen 

genererar intäkter. 
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LÖVSKOG MED ANKNYTNING TILL VATTEN 

ÖVERSIKT 

Vatten bidrar till att skapa 

flera olika typer av 

lövskogmiljöer i länet. I 

blöt torvmark förekommer 

(ofta barrblandade) 

lövsumpskogar och kring 

de många sjöarna finns 

strandlövskog. Även längs 

bäckar och andra 

vattendrag kan lövmiljöer 

med höga naturvärden 

uppstå. I samband med 

sjösänkningsföretag har 

ibland relativt stora 

områden med blöt och tidvis översvämmad mark tillskapats där lövskogen fått breda ut sig, 

exempelvis vid Möckeln.  

Ingen sammanställning över naturtypens utbredning i södra Sverige har gjorts eftersom 

naturtypen kan antas vara jämt fördelat efter sjöar, vattendrag och blöt mark i hela landet.  

VIKTIGA STRUKTURER OCH PROCESSER 

Anknytningen till vattnet kan gynna naturvärdena i lövskogen på olika sätt. Rörligt 

markvatten eller regelbunden översvämning skapar kontinuerlig näringstillförsel som 

gynnar näringskrävande arter. Översvämning bidrar också med en störning som vissa arter 

är beroende av eftersom det minskar konkurrensen med andra arter. Hög och jämn 

luftfuktighet är en annan faktor som vissa arter, te.x. mossor och lavar, är beroende av. De 

fuktiga miljöerna lockar även till sig insekter vilket skapar goda jaktförhållanden för t.ex. 

fåglar och fladdermöss. Lövträd i sumpskogsmiljöer är relativt kortlivade och naturvärdena 

är därmed inte i första hand beroende av gamla träd. Istället är kontinuitet av fuktig, 

murken död ved en mycket viktig faktor. Genom att gynna lövträd kring vattendrag och 

surdråg ökar mängden möjliga livsmiljöer för arter knutna till naturtypen. Utplacering av 

död lövved höjer naturvärdeskvaliteten i befintliga miljöer. 

Figur 27: Översvämmad alskog. 
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FÖRDELNING AV NATURVÄRDEN FÖR NATURTYPEN INOM LÄNET 

För att olika aktörer praktiskt ska kunna arbeta med naturvärden i vattenanknutna 

lövmiljöer inom länet har en länsspecifik analys genomförts för att peka ut områden med 

bäst förutsättningar för att skapa funktionella nätverk med livskraftiga populationer. 

Analysen bygger på data från ett antal olika källor, bland annat artförekomster och 

nyckelbiotoper. Metodiken beskrivs mer utförligt i bilaga 1 men bygger i korthet på att 

områden ges olika vikt beroende sannolikheten att de utgör en funktionell livsmiljö. 

Därefter beräknas den totala ytan livsmiljö inom en viss sökradie. Eftersom mer 

specialiserade arter knutna till naturtypen har antagits ha låg spridningskapacitet har 

sökradien satts till 1000 m. Genom att avgränsa de 5 procent av länet med högst 

koncentration av värden har kartbilden i Figur 28 tagits fram. Kartan kan utläsas som att 

den som befinner sig inom ett markerat område alltid har flera livsmiljöer för naturtypen 

inom 1 km avstånd. 

 
Figur 28: Nätverk av värdefulla vattenanknutna lövmiljöer 

NÅGRA SÄRSKILT VIKTIGA ARTER I LÄNET 

De flesta av de mer krävande arterna som lever i vattenanknytna lövmiljöer har antingen 

ett utbredningsområde över hela landet eller förekommer inte alls i Kronobergs län.  Det är 
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därför svårt att identifiera arter som bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på i länet. 

Några kan dock nämnas som har en sydlig utbredning med betydelsefulla lokaler i länet: 

Svartfläckad rödrock Lever i fuktig vitrötad ved, både stående och liggande, av 
främst al, björk och bok. Oftast vid kanten av kärr och 
sjöar i vattenlinjen.  

Stor sotdyna Växer på gamla, döda klibbalar (stående eller liggande) med 
barken kvar. 

Barbastell Lever vanligen i omgivningar med rikligt med äldre 
lövträd, beteshagar och ängar, gärna med översilningsmark 
och kärr. 

Skinntagging Föredrar näringsrika, fuktiga och skuggiga platser i 
mullrika lövskogar. Lokalerna består ofta av olikåldriga, 
täta skogar, gärna i närheten av sjöar eller vattendrag. 

 

Dessutom kan ett par arter nämnas som i dagsläget inte finns i länet men som har viktiga 

utbredningsområden i närheten och som skulle kunna etablera sig i länet. Detta gäller t.ex. 

långbensgroda som förekommer sydost om Lessebo kommun och flera skalbaggsarter, 

däribland orangefläckig brunbagge, som förekommer i Kalmar län, öster om Uppvidinge 

kommun. 
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Figur 29: Fynd av särskilt viktiga arter i vattenanknutna lövmiljöer 

HOT OCH PÅVERKANSFAKTORER FÖR NATURTYPEN 

Många sumpskogar är lågproduktiva och därtill kostsamma att avverka på grund av 

markförhållandena. Detta innebär att den huvudsakliga negativa påverkan utgörs av 

hydrologisk påverkan. Isolering av områden med höga naturvärden är ett hot som till viss 

del kan motverkas genom ett ökat lövinslag och ökad andel död lövved, i synnerhet i 

fuktiga områden. 

Värdefulla områden utsatta för förändringstryck 

De värdefulla områdena för vattenanknutna lövmiljöer är ganska jämnt fördelade över 

länet, vilket innebär att många är utsatta för högt förändringstryck. Främst kring Ljugby 

kommun där risken för framtida negativ påverkan genom uppväxande granbarriärer är 

stor. I norra delarna av Växjö och Ljungby kommun kan både granifiering och 

exploatering vara ett hot. 
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POTENTIELLA SYNERGIEFFEKTER GENOM NATURVÅRDANDE ÅTGÄRDER 

Förutom de ekosystemtjänster som beskrivits i den översiktliga redovisningen kan vissa 

specifika synergieffekter uppstå tack vare ekosystemtjänster som skapas genom att gynna 

lövskog vid vatten: 

Mer fisk Blad som faller i vattnet bryts ner och blir till föda åt fiskar. 
Renare vatten Lövträd invid vatten minskar utförseln av humusämnen i 

vattnet. 
Översvämningsbuffert Avledning av vatten till lövskogsområden vid höga flöden 

skapar en översvämningsbuffert samtidigt som 
lövskogsområdet utsätts för en regelbunden störning som i 
många fall kan skapa högre naturvärden på sikt. 
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BRANDGYNNAD TALLSKOG 

ÖVERSIKT 

Utan människans ingripande i de naturliga störningsprocesserna hade det småländska 

skogslandskapet sett mycket annorlunda ut. Studier visar att lågintensiva skogsbränder i 

täta intervall har varit det 

”normala” för barrskogar i 

åtminstone östra delarna av länet 

(Länsstyrelsernas meddelande 

2011:14). I västra delarna leder 

det oceaniska inflytandet till 

färre blixtnedslag, men även här 

har brandpåverkan sannolikt 

varit stor. I länsstyrelsernas 

Strategi för naturvårdsbränning 

anges området nordost om 

Rottnen som 

”bränningslandskap”. Även delar 

av västra Kronoberg, från sjön 

Möckeln och västerut, pekas ut 

(Länsstyrelsernas meddelande 

2012:13), se Figur 31. Dessa 

omfattande skogsbränder som 

numera bekämpas effektivt 

skapade en annan typ av skogar 

genom att gynna brandtåliga 

trädslag som tall och ek, 

samtidigt som skogen hölls 

öppen.  

Först skedde bränderna genom 

naturliga blixtantändningar som människan inte kunde eller hade anledning att bekämpa, 

troligtvis över mycket stora områden i det glest befolkade landskapet. I takt med att 

släckningsförmågan ökade och människan lärde sig kontrollera elden minskade 

skogsbrandsarealen samtidigt som branden troligen ökade i frekvens genom t.ex. 

betesbränning (där syftet varit att förbättra skogsbetet).  

Figur 30: Utbredning av tallskog i södra Sverige 
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Återkommande bränder håller undan granen och 

gynnar istället brandtåliga trädslag som tall och 

ek, och därigenom kan stora arealer av ljusöppna, 

lövrika och välskiktade tallskogar med stort inslag 

av solbelyst död och bränd ved bildas. Är branden 

tillräckligt intensiv skapas också markblottor med 

mineraljord eller sand. Även i en förhållandevis 

intensiv brand kan många tallar överleva och bli 

flera hundra år gamla, vilket ger både 

trädkontinuitet och möjlighet till föryngring. När 

skogen inte längre tillåts brinna blir den efterhand 

tätare, ofta genom underväxt av gran. Får skogen 

stå tillräckligt länge utan störning kan den 

successivt övergå till en miljö som mer liknar 

naturtypen ”gamla barrskogar av brandrefugial 

karaktär”, där mer skuggtåliga och fuktkrävande 

arter trivs. Ur naturvårdssynpunkt är det därför 

viktigt att välja inriktning för tallbestånd som inte 

ska avverkas. 

De mer specialiserade arterna hörande till naturtypen kan i stor utsträckning antas vara 

rörliga över större 

avstånd. En grön 

infrastruktur för 

naturtypen måste 

därmed betraktas i en 

större skala där den 

regelmässiga branden i 

sig är viktigare än 

avståndet mellan 

värdekärnorna. Dock 

finns det alltid 

anledning att 

genomföra 

naturvårdande insatser 

i närheten av där 

värdena redan finns 

Figur 31: Utbredningsområde för skiktade 

tallskogar i sydöstra Sverige identifierade genom 

artpoolsanalys. (Strategi för naturvårdsbränning) 

Figur 32: Naturliga skogsbränder och naturvårdsbränningar inom LIFE 

Taiga 
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eftersom större areal av lämpliga livsmiljöer skapar större och mer livskraftiga 

populationer. 

Det atmosfäriska kvävenedfallet har generellt sett gynnat granen och missgynnat tallen 

genom att humusskiktet ända sedan 1800-talet blivit tjockare och boniteterna stigit. 

VIKTIGA STRUKTURER OCH PROCESSER 

Brandskadade träd blir mycket gamla träd och har hög andel kådrik ved som vissa arter är 

beroende av. När träden dör bryts de ned långsamt och blir därför stående som torrlågor 

under mycket lång tid. Senare tiders skogsskötsel har medfört att senvuxen, kådrik död ved 

till stor del kommer att saknas i framtidens tallbestånd. Tallbevuxna impediment får därför 

allt större betydelse för att leverera dessa substrattyper för t.ex. specialiserade tallinsekter. 

Flera värmekrävande insektsarter knutna till grovbarkiga lövträd kan också förekomma i 

naturliga tallbestånd, eftersom det ofta uppkommer stråk av t.ex. björk, asp och ek. 

Gamla, kådrika träd är tillsammans med död ved i solexponerade lägen och ett visst 

lövinslag alltså de viktigaste strukturerna för naturtypen.  Naturvårdsbränning är det mest 

effektiva sättet att generera dessa substrat, men genom att ringbarka eller på andra sätt 

skada tallar kan processen delvis skapas på konstgjord väg. Skapande av högstubbar och 

utplacering av död ved i solexponerade lägen är andra sätt att öka naturvärdena. Det är 

också viktigt att röja bort inväxande gran som beskuggar marken. Lövträd som ger skydd 

och föda bör däremot få komma upp. 

Vissa arter, t.ex. mosippa, trivs i sandiga tallmiljöer och är beroende av någon typ av 

markstörning för att kunna sätta frö eller bygga bo. I tallskog på sandig mark som inte ska 

brinna är det därför viktigt att skapa blottad mark på annat sätt. 

Även hällmark är en viktig naturvärdesfaktor för naturtypen. Hällarna lagrar solvärmen 

och skapar ett varmare mikroklimat som gynnar många vedlevande insekter. 

I bestånd på bättre marker är det möjligt att tillämpa så kallat ”gallringsskogsbruk” vilket 

innebär att gran tillåts komma upp under en relativt gles tallskärm. Granen avverkas sedan 

medan tallarna får stå kvar, vilket åtminstone under en tid skapar en god livsmiljö för arter 

knutna till naturtypen. Detta ger dock sannolikt sämre ekonomi i brukandet eftersom 

granen växer sämre. 

FÖRDELNING AV NATURVÄRDEN FÖR NATURTYPEN INOM LÄNET 

För att olika aktörer praktiskt ska kunna arbeta med tallskogens naturvärden inom länet 

har en länsspecifik analys genomförts för att peka ut områden med bäst förutsättningar för 

att skapa funktionella nätverk med livskraftiga populationer. Analysen bygger på data från 
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ett antal olika källor, bland annat artförekomster och nyckelbiotoper. Metodiken beskrivs 

mer utförligt i bilaga 1 men bygger i korthet på att områden ges olika vikt beroende 

sannolikheten att de utgör en funktionell livsmiljö. Därefter beräknas den totala ytan 

livsmiljö inom en viss sökradie. Eftersom mer specialiserade arter knutna till naturtypen 

har antagits ha hög spridningskapacitet har sökradien satts till 3000 m. Genom att avgränsa 

de 5 procent av länet med högst koncentration av värden har kartbilden i Figur 33 tagits fram. 

Kartan kan utläsas som att den som befinner sig inom ett markerat område alltid har flera 

livsmiljöer för naturtypen inom 3 km avstånd. 

SÄRSKILT VIKTIGA ARTER I LÄNET 

Vid en jämförelse av hur ljus- och värmekrävande rödlistade arter knutna till tallmiljöer5 

förekommer i södra Sverige kan man konstatera att det i Kronobergs län finns färre antal 

rödlistade arter än i såväl Jönköpings som Kalmar län. Tyngdpunkterna finns längs 

östkusten i Kalmar län och ett mycket viktigt centrum kring sjön Allgunnen i Kalmar län. 

Att Kronobergs län hyser ett lägre antal rödlistade arter än Jönköpings och Kalmar län kan 

                                                
5 Denna artlista är inte fullt ut representativ för naturtypen men har ändå bedömts vara tillräckligt bra för att 
kunna göra regionala jämförelser. 

Figur 33: Nätverk av värdefulla brandgynnade tallmiljöer 
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kanske delvis förklaras med att länet ligger i en yttre del av naturtypens historiska 

utbredningsområde, där arterna generellt sett oftast har svårast att leva vidare när 

livsmiljöernas kvalitet försämras. 

Eftersom många av arterna knutna till naturtypen finns i stora delar av landet (troligtn tack 

vare deras relativt goda spridningsförmåga) är det svårt att identifiera arter som är särskilt 

viktiga i länet. Några arter har dock mindre utbredningsområden i södra Sverige i vilka 

Kronobergs län ingår som en viktig del, antingen rent geografiskt eller därför att det i länet 

finns betydelsefulla lokaler. Bland annat finns flera arter knutna till tallskogsbältet i östra 

Sverige (se Figur 30).  

Exempel på särskilt viktiga arter i länet är: 

Svartspetsad rödrock 
 

Larvutvecklingen sker i rödmurken gammal död ved, 
oftast gamla tallågor på varma marker som t.ex. hällmarker 

Sotsvart praktbagge 
 

Larverna lever under barken på brandskadade och 
branddödade träd, både av barrträd och björk. 
Förekommer i hela Sverige men med lokalt 
utbredningsområde i Småland. 

Raggbock 
 

Larvutvecklingen sker i äldre, liggande stammar av tall, 
mer sällan gran. Ofta i helt barkfallna lågor med hård, 
silvergrå ytved. Förekommer i hela Sverige men med 
lokalt utbredningsområde i sydöstra Sverige. 

Cypresslummer 
 

Växer i första hand i tidiga successionsstadier av sandig 
eller grusig, torr och öppen tallskog. Den behöver mycket 
ljus och är brandgynnad. 

Brandnäva Växer på brandplatser, vid kolbottnar och på annan 
vegetationsfri mark som nyligen omrörts och blivit 
uppvärmd av solen, t ex markberedningsfläckar och 
vägkanter. 

Gulfläckig praktbagge Larvutvecklingen sker i död solexponerad tallved. Föredrar 
liggande grovt tallvirke men har även hittats på klen 
stående ved. Visar en stark attraktion till bränd skog och 
bränd ved. 

 

Även brandnäva och gulfläckig praktbagge ingår i listan nämnas eftersom dessa arter är 

hotade och har relativt lokala utbredningsområden i östra Sverige som gränsar till 

Kronobergs län. 



 
 
 
 
 

Del 2C. Nulägesbeskrivning: Levande skogar 

Sida 53 av 66 

 

 
Figur 34: Fynd av särskilt viktiga arter i brandgynnade tallmiljöer 

HOT OCH PÅVERKANSFAKTORER FÖR NATURTYPEN 

Analyser av skogens framtida utveckling i länet inom projektet AlterFor vid Institutionen 

för sydsvensk skogsvetenskap visar att tallskogens volym i länet förväntas vara 

förhållandevis konstant medan volymen gran ökar stort. Detta innebär en stor risk för att 

mängden lämpliga livsmiljöer minskar och blir allt mer isolerade. Även om vissa av de mer 

specialiserade arterna inom naturtypen kan antas ha god rörlighet så är detta ofta bara 

under vissa skeden av artens livstid. För att kunna bilda livskraftiga populationer som kan 

sprida sig vidare krävs därför en viss mängd sammanhängande yta. 

Svårigheter att föryngra 

Många markägare har de sedan mitten av 80-talet valt att föryngra med gran, även på 

utpräglade tallmarker, istället för att riskera viltskador på tallplantorna som medför 

betydande ekonomiska förluster. Framförallt rådjuren som äter små plantor är ett stort 

problem. Ensidig föryngring med gran är inte bara negativt för den biologiska mångfalden 

utan kan också innebära ett ekonomiskt risktagande eftersom det gör bestånden mer 

känsliga för stormar och klimatförändringar. Som enskild markägare är man dock ofta 

hänvisad till dyra stängslingar för lyckade tallföryngringar. Därför behövs samverkan 
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mellan markägare och jägare för att uppnå balans i klövviltstammen och för att öka 

fodertillgången på landskapsnivå.  

Låga naturvärden i produktionsskog 

Produktionsskog av tall hålls i allmänhet sluten för att skapa virke av hög kvalitet. 

Likåldrighet och låg lövandel är andra karaktärsdrag som ofta präglar produktionsbeståndet 

men som försämrar kvaliteten utifrån ett biologiskt mångfaldsperspektiv. Det moderna 

trakthyggesbruket kan annars bidra till att gynna arter knutna till naturtypen – t.ex. ljus- 

och värmekrävande vedlevande insekter. Detta kräver dock att skogen i så stor 

utsträckning som möjligt efterliknar den naturliga livsmiljön med kvarlämnande av så 

kallande evighetsträd, stående och liggande död ved och gärna avverkning i kombination 

med hyggesbränning. Genom att låta föryngringen ha ett stort inslag av löv skonas 

tallplantorna från viltbete samtidigt som artrikedomen gynnas genom trädslagsvariation.  

Brist på brand 

Brand saknas i allmänhet i slutskedet av beståndets omloppstid.  

Värdefulla områden utsatta för förändringstryck 

Förändringstrycket på de viktigaste områdena för naturtypen är stort. Det stora området 

som sträcker sig över Växjö, Uppvidinge och Lessebo kommun påverkas delvis av en stor 

ökning av andelen granskog. För många av de övriga mindre områdena finns en stor risk 

för framtida isolering eftersom mycket tallskog försvunnit och ersatts med 

granplanteringar. 

POTENTIELLA SYNERGIEFFEKTER GENOM NATURVÅRDANDE ÅTGÄRDER 

Många generella ekosystemtjänster i tallskogen levereras utan att någon särskild åtgärd 

behövs. För en genomgång av dessa, se avsnittet Översiktlig genomgång av skogens 

ekosystemtjänster. 

Genom särskilda åtgärder eller anpassning av brukandet kan också ytterligare 

synergieffekter uppstå. I tallskogen handlar detta främst om att öppna, skiktade tallskogar 

med lövinslag blir mer motståndskraftiga mot större störningar vilket minskar den 

ekonomiska risken. Ett rikt inslag av löv ger också mycket viltfoder vilket minskar 

betestrycket på tallplantor.  
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BARRSKOG AV BRANDREFUGIAL KARAKTÄR 

ÖVERSIKT 

 

Även i ett naturligt 

tillstånd präglat av 

regelbunden skogsbrand 

finns det vissa 

skogsområden som inte 

brinner. Anledningen 

till detta kan vara dels 

den geografiska 

belägenheten, t.ex. att 

skogen finns på en ö 

eller ett annat område 

dit branden inte så lätt 

kan sprida sig. Dels kan 

det handla om 

markegenskaperna, 

framförallt 

fuktighetsgraden. I 

sammanhanget ska man 

komma ihåg att det 

innan den storskaliga 

utdikningen och 

sjöregleringen fanns 

betydligt mer av blöta 

och tidvis 

översvämmade skogar. 

Även bäverns 

dammbyggen bidrog till 

att blötlägga stora 

områden. Sådana 

områden bildade brandbarriärer, som även kunde skydda torrare områden från brand. Det 

bör alltså ha funnits en betydligt större andel naturligt brandrefugial skog innan 

människans storskaliga påverkan på landskapet, även om denna inte alltid utgjorts av 

barrskog.  

Figur 35: Utbredning för gran- och barrblandskog med genomsnittlig ålder över 80 

år. 
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Utan återkommande bränder som håller undan brandkänsliga trädslag kan granen – så 

länge det inte blir alltför blött – breda ut sig. Följden blir en skuggigare skog med hög 

luftfuktighet, gamla träd och mycket död ved. I dagens skogslandskap, då branden oftast 

bekämpas effektivt, har det snarare varit oländigheten som gjort att vissa områden kommit 

att få karaktären av brandrefugiala miljöer. Blöt, storblockig eller på annat sätt 

svårtillgänglig mark innebär större kostnader för avverkning och olönsamheten har gjort 

att skogen fått stå kvar. I denna naturtypsindelning räknas inte myrimpediment till 

naturtypen på grund av ljusöppenheten och avsaknaden av grova träd.  

Skogstypen präglas av intern dynamik och långsamma förändringsprocesser, och de arter 

som är typiska för naturtypen är framförallt storsvampar, mossor och lavar. Även om det 

hos dessa arter kan förekomma sporspridning med hjälp av vind, vatten eller insekter får 

man mot bakgrund av den naturliga skogsdynamiken anta att arterna generellt sprids inom 

mindre avstånd.  

VIKTIGA STRUKTURER OCH PROCESSER 

Avsaknaden av brand gör att den här typen av skogar bibehåller trädkontinuitet, något 

som är avgörande för att naturvärdena ska bestå. Skogen blir tät och skuggig (med mindre 

öppna partier som skapats genom den interna dynamiken), och håller en hög och jämn 

luftfuktighet. Luftfuktigheten inträder dock inte förrän en bit in i skogen vilket innebär att 

en avverkning vid sidan av en värdekärna kan få konsekvenser för organismer inom 

värdekärnan. Med tiden skapas mycket stora volymer död ved från träd som t.ex. blåst av 

eller angripits av svampar och insekter. Utplacering och skapande av stående och liggande 

död ved, t.ex. högstubbar, är därför den viktigaste restaureringsåtgärden. Genom att gallra 

skogen på ett sådant sätt att det i möjligaste mån skapas en variation av ålder och 

dimensioner, skapas förutsättningar för en skiktad skog som på längre sikt kan skötas med 

hyggesfria metoder. 

FÖRDELNING AV NATURVÄRDEN FÖR NATURTYPEN INOM LÄNET 

För att olika aktörer praktiskt ska kunna arbeta med naturvärden i barrskog av 

brandrefugial karaktär inom länet har en länsspecifik analys genomförts för att peka ut 

områden med bäst förutsättningar för att skapa funktionella nätverk med livskraftiga 

populationer. Analysen bygger på data från ett antal olika källor, bland annat 

artförekomster och nyckelbiotoper. Metodiken beskrivs mer utförligt i bilaga 1 men 

bygger i korthet på att områden ges olika vikt beroende sannolikheten att de utgör en 

funktionell livsmiljö. Därefter beräknas den totala ytan livsmiljö inom en viss sökradie. 

Eftersom mer specialiserade arter knutna till naturtypen har antagits ha låg 

spridningskapacitet har sökradien satts till 1000 m. Genom att avgränsa de 5 procent av 
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länet med högst koncentration av värden har kartbilden i Figur 36 tagits fram. Kartan kan 

utläsas som att den som befinner sig inom ett markerat område alltid har flera livsmiljöer 

för naturtypen inom 1 km avstånd. 

SÄRSKILT VIKTIGA ARTER I LÄNET 

De flesta arter knutna till barrskogsmiljöer med hög luftfuktighet och lång trädkontinuitet 

har sitt huvudsakliga utbredningsområde i den boreala barrskogsregionen. Registrerade 

fynd i Artportalen visar förekomster av 19 rödlistade arter knutna till naturtypen i 

Kronobergs län vilket är hälften så många som i Jönköpings respektive Kalmar län. Detta 

kan tolkas som att naturtypen under lång tid varit utsatt för stor negativ påverkan.  

Arter som bedöms vara särskilt viktiga i länet har utbredningsområden i södra Sverige där 

Kronobergs län ingår som en viktig del, antingen rent geografiskt eller därför att det i länet 

finns betydelsefulla lokaler.  

Exempel på särskilt viktiga arter i länet är: 

Svartoxe  Larvutvecklingen sker i gamla, grova lågor med god 
markkontakt och fuktig, starkt brunrötad ved. Främst i 

Figur 36: Viktiga områden för biologisk mångfald för naturtypen Barrskog av brandrefugial karaktär. 
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granlågor, men även andra trädslag. Huvudsakligen i 
skuggiga, brandrefugiala naturskogar med riklig förekomst 
av grov död ved 

Kornknutmossa  Växer på ganska fuktiga ställen, oftast murken ved. I 
sydvästra Sverige ofta längs stigar i kanten av myrar. 

Garnlav  Trivs i trögväxande, glesa bestånd eller skogsgläntor där 
luftfuktigheten är hög. Lokalt utbredningsområde på 
småländska höglandet 

Brandticka  Förekommer i olikåldriga, under lång tid orörda, fuktiga 
granskogar, ofta i kärrkanter eller vid bäckar. Växer på 
grova lågor av gran, någon enstaka gång på tall, asp eller 
björk. 

 
Figur 37: Fynd av särskilt viktiga arter i gamla barrskogsmiljöer. 

HOT OCH PÅVERKANSFAKTORER FÖR NATURTYPEN 

I samband med att stora virkesvolymer blåste ner under stormarna Gudrun och Per har en 

viss brist på avverkningsmogna bestånd uppstått i länet. Detta innebär att de 

svårtillgängliga områden som tidigare inte betraktats som lönsamma att avverka nu blivit 

mer intressanta. Både avverkningen av enskilda livsmiljöer och isolering av livsmiljöer 
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genom avverkning av kringliggande skog innebär negativ påverkan på naturtypen. Det ur 

naturvårdssynpunkt mest anpassade skogsbruket för dessa miljöer torde vara en hyggesfri 

modell där enstaka stammar plockas ut kontinuerligt. Behovet av död ved och av att 

bibehålla beskuggningen och den höga och jämna luftfuktigheten begränsar dock 

möjligheten till virkesuttag. För att kunna tillämpa denna typ av skogsbruk bör skogen 

redan från början ha en viss spridning när det gäller träddimensioner.  

Medan den naturskogsliknande brandrefugiala miljön på längre sikt får en naturlig 

trädslagsblandning och åldersspridning är den produktionsinriktade barrskogen ofta 

mycket ensartad både vad gäller trädslags- och åldersvariation. Detta innebär negativ 

påverkan på naturtypen eftersom skogarnas kvalitet som stödhabitat åt värdekärnorna blir 

otillräcklig. Genom att öka kvaliteten inom befintliga barrbestånd samt tänka långsiktigt 

och satsa på att inom naturtypens uppmärksamhetsområden skapa bestånd eller delar av 

bestånd som i framtiden kan skötas med en hyggesfri skogsbruksmodell kan denna negativa 

påverkan minska. En kompromisslösning när det gäller naturvårdsåtgärder, t.ex. död ved, 

kan vara att koncentrera dessa till de inre delarna av beståndet eftersom studier visat att det 

ändå krävs ett visst avstånd från öppen mark för att få ett riktigt ”skogsklimat”. 

POTENTIELLA SYNERGIEFFEKTER GENOM NATURVÅRDANDE ÅTGÄRDER 

Många generella ekosystemtjänster i gammal barrskog levereras utan att någon särskild 

åtgärd behövs. För en genomgång av dessa, se avsnittet Översiktlig genomgång av skogens 

ekosystemtjänster. 

Genom särskilda åtgärder eller anpassning av brukandet kan också ytterligare 

synergieffekter uppstå. I gammal barrskog handlar detta främst om att skiktade och 

varierade skogar är mer motståndskraftiga mot störningar vilket minskar den ekonomiska 

risken. Gamla gran- och barrblandskogar också är populära för rekreation och friluftsliv. 

Genom att t.ex. bedriva hyggesfritt skogsbruk kan rekreationsvärdena bestå samtidigt som 

skogen genererar intäkter. Skogsstyrelsen tagit fram information och bistår med rådgivning 

om hyggesfria skogsbruksmetoder men det finns idag inget ekonomiskt stöd för 

kontinuitetsskogsbruk. Att ställa om en likåldrig skog till en som är bättre lämpad för 

plockhuggning innebär därför idag en stor initial kostnad.  
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ASP- OCH SÄLGMILJÖER 

ÖVERSIKT 

Förr fanns mycket asp och sälg i brandfält. I dag hittas de främst på nedlagd/igenväxande 

inägomark och i bryn mot inägomark. För aspen är stränder längs med sänkta sjöar viktiga 

miljöer, miljöer som inte återskapas. Bägge trädslagen återfinns som ströträd i annan skog. 

Bägge arterna är pionjärträd som har svårt att konkurrera och därför behöver mark utan 

mycket annan växtlighet. 

Asp och sälg finns i spridda förekomster i hela länet. Även som ströträd och små bestånd 

fyller de en mycket viktig funktion för många arter och ekosystemtjänster. Eftersom 

träden ofta hör hemma i föryngringsfasen (fröföryngring ofta där marken varit hårt 

nyttjad, ingen tidigare vegetation) så kanske det inte är specifika områden under snarare 

skeenden i skogens utveckling, dvs främst föryngringsskedet av en skog som är intressant.  

VIKTIGA STRUKTURER OCH PROCESSER 

Aspen är lätt att bearbeta för insekter och fåglar som hackspettar vilket gör att den är 

viktig som boträd och för födosök. Sälgen är oerhört viktig för pollinerare och djurlivets 

uppvaknande om våren. Träden ger död ved ganska tidigt, vilket innebär kort leveranstid.  

HOT OCH PÅVERKANSFAKTORER 

Viltbetet är ett stort hot mot nya träd. Men även det faktum att asp- och sälg är ganska 

svårföryngrade. Dessutom förekommer det att de röjs bort i planteringar. 
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SÅ SKAPAR VI GRÖN INFRASTRUKTUR I 

SKOGSLANDSKAPET 
I detta avsnitt ges förslag på hur olika aktörer kan bidra till att stärka den gröna 

infrastrukturen i skogslandskapet. 

ETT UTHÅLLIGT SKOGSBRUK 

ÖKA BESTÄLLARKOMPETENSEN 

Att öka beställarkompetensen är en åtgärd som lyfts fram i den Småländska skogsstrategin 

och är viktig för att nå framgång i arbetet med grön infrastruktur. Många skogsägare har ett 

begränsat ekonomiskt intresse i skogen och lägger gärna stort fokus på att bevara och skapa 

naturvärden, men saknar ibland tillräckliga kunskaper för att i större utsträckning styra 

utformningen av de skogliga tjänster som köps. Genom att öka kunskapen om naturvärden 

i ett landskapsperspektiv ges beställaren större möjlighet att få precis den inriktning på 

skogen som den önskar. 

IMPLEMENTERA MÅLBILDER FÖR GOD MILJÖHÄNSYN 

En framgångsrik implementering av målbilder för god miljöhänsyn kan bidra till att öka 

skogens biologiska kvalitet och minska barriäreffekterna hos den produktionsinriktade 

skogen. De särskilt värdefulla delar av skogen som enligt målbilderna ska visas särskild 

hänsyn bidrar till ökad trädkontinuitet och större variation i landskapet. Särskilt 

brynmiljöer och kantzoner mot vatten kan ha stort värde. Skötsel av gränsmiljöer mellan 

skogs- och jordbruksmark lyfts också fram som en åtgärd i den småländska skogsstrategin 

(Smålands skogar får värden att växa - En regional skogsstrategi, 2018). Det är viktigt att 

alla skogliga aktörer hjälps åt med att nå ut med målbilderna. 

ANPASSA HÄNSYN TILL LANDSKAPETS VÄRDEN 

Med hjälp av de kartunderlag som beskriver den gröna infrastrukturen är det möjligt att i 

ännu större utsträckning anpassa generell hänsyn och frivilliga avsättningar till landskapets 

värden. En god dialog med certifieringsorganen kan krävas för att utveckla praxis för hur 

hänsynen kan göras mer flexibel. 
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UTVECKLA KANT- OCH BRYNZONER MOT VATTEN OCH ÖPPEN MARK 

Studier som genomförts med hjälp av institutionen för sydsvensk skogsvetenskap visar att 

kantzoner mot vatten och öppen mark har stor potential när det gäller att öka lövandelen i 

landskapet. Volymen löv/ha är generellt ungefär dubbelt så stor i kantzonerna som i övrig 

skog. När det gäller ädellöv är volymen mycket högre än i övrig skog med en genomsnittlig 

grundyta på 2,2 m2/ha jämfört med 0,4 m2/ha i övrig skog. En ökad generell hänsyn där 

kantzoner mot vatten och öppen mark undantas från konventionellt skogsbruk kan 

därmed vara ett effektivt sätt att få till stora ökningar av andelen ädellöv. Kantzoner bidrar 

samtidigt med flera ekosystemtjänster som t.ex. viltfoder och minskade utsläpp av 

humusämnen i vattnet.  

Genom vissa leverantörer av plantmaterial finns möjlighet att köpa s.k. viltsäckar med 

plantor av viltbegärliga träd och buskar för utplantering i samband med föryngring. Detta 

koncept har potential att utvecklas och spridas till fler aktörer. 

UTVECKLA IMPEDIMENTEN 

Genom att förstärka naturvärdena i anslutning till impedimenten kan deras värde för 

biologisk mångfald i skogslandskapet öka. De kan då fungera som klivstenar mellan andra 

värdefulla skogsområden. En åtgärd som ökar impedimentens naturvärde är t.ex. att större 

hänsynsträd i produktiva kantzoner mot impedimentmarken får stå kvar som evighetsträd. 

Riktade kunskapshöjande insatser rörande impedimentens potential som klivsten kan göras 

inom identifierade nätverk av livsmiljöer för relevanta naturtyper. 

SKAPA STÖRRE LÖVINBLANDNING 

I en stor andel av föryngringarna efter stormarna 2005 och 2007 är ingen röjning gjord. 

Detta innebär att det finns ett stort lövuppslag att arbeta långsiktigt med för att öka 

trädslagsvariationen. Diskussioner med aktörer som säljer skogliga tjänster kan behöva 

genomföras för att utreda möjligheter och hinder för att på detta sätt öka 

lövinblandningen. I tallskog på magrare mark finns ofta ett ekuppslag som inte tas tillvara 

eftersom eken växer dåligt på dessa marker. Genom att skapa incitament för att bevara 

detta ekinslag skulle lövandelen kunna öka betydligt i dessa områden. (Nilsson & 

Niklasson, 2005) 

ANPASSA SKÖTSELMETODER – HYGGESFRITT SKOGSBRUK M.M. 

Ett av etappmålen men anknytning till miljömålet Levande skogar är ”Ett variationsrikt 

skogsbruk”. Skogsstyrelsen har genomfört förändringar i föreskrifter och allmänna råd för 

att främja tillämpningen av andra skogsbruksmetoder.  
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Anpassade skogsskötselmetoder i områden med höga värden för respektive skogstyp har 

stor potential för att öka den biologiska mångfalden. Plockhuggning av äldre barrbestånd 

och gallringsskogsbruk med kvarlämnad tallskärm i tallskogar är två exempel på alternativ 

till trakthyggesbruket som kan tillämpas i de områdena. Det är också viktigt att aktörer 

som ger rådgivning och säljer skogliga tjänster bidrar till att fler överväger andra 

skötselmetoder än trakthyggesbruk.  

ÖKAT UTBUD I SKOGSMASKINPARKEN 

Dagens maskinpark består till huvuddelen av stora och tunga maskiner. För att kunna 

sköta skogar med hyggesfritt skogsbruk, göra avverkningar på blöta marker m.m. behöver 

tekniken utvecklas och olika alternativ finnas tillgängliga. Den största vinsten är att minska 

körskador både i terräng, i vattenområden och på växande skog. I detta kan stat och 

kommuner vara föregångare och inspiratörer. 

HÅLL NERE VILTBETESTRYCKET 

En god viltförvaltning som tar hänsyn till behovet av framgångsrika tall- och 

lövföryngringar är nödvändig för att förbättra den biologiska kvaliteten i skogslandskapet. 

Kontroll av älg- och rådjursstammen måste ske i kombination med ett ökat utbud av foder 

genom att mängden viltbegärliga träd- och buskar ökar.  

STÄRK LOKAL SAMVERKAN 

Den enskilda markägaren har många gånger ett stort intresse för att marken ska vara 

gästvänlig för såväl människor som djur och växter. Detta intresse måste respekteras och 

uppmuntras och av alla aktörer som markägaren möter, från virkesinköpare till 

skogsbruksplanläggare och myndighetshandläggare. Samtidigt är den enskilda markägarens 

möjlighet att göra skillnad begränsad på grund av småskaligheten. Att mindre markägare 

går ihop för att genomföra naturvårdsåtgärder på landskapsnivå är därför en nyckel till att 

skapa det funktionella landskapet. Länsstyrelsen kan uppmuntra sådana initiativ genom att 

t.ex. ordna landskapsvandringar och informationsträffar. 

SATSA PÅ LÖVSKOGSSTRÅK KRING SJÖAR 

Kring länets sjöar finns den högsta andelen lövskog såväl i nutid som historiskt. Här finns 

också många förekomster av hotade arter, varav vissa endast har en regional utbredning. 

Eftersom strandzonen omfattas av strandskydd är dessa områden skyddade mot 

exploatering (strandskyddet berör dock ej skogsbruk). Området intill sjöar har också ett 

gynnsamt mikroklimat. Här finns således goda förutsättningar för att binda samman 

värdefulla lövmiljöer. Detta skulle, förutom att gynna den biologiska mångfalden, även ha 



 
 
 
 
 

Del 2C. Nulägesbeskrivning: Levande skogar 

Sida 64 av 66 

 

positiva effekter på t.ex. vattenkvalitet och upplevelse- och friluftsvärden. Särskilt hänsyn 

till lövskogens värden behöver tas vid frågor som rör strandskyddsdispens. Skogsägare och 

skogliga rådgivare bör i stor utsträckning välja att satsa på lövskogsbruk eller åtminstone 

särskilt stor lövinblandning i närheten av sjöar. 

SKAPA EFFEKTIV FÖRMEDLING AV DÖD VED 

Avverkade träd som av olika skäl inte kan sågas upp till virke kan göra stor 

naturvårdsnytta genom att placeras ut i viktiga områden. Särskilda insatser behövs dock för 

att skapa ett system där död ved, i synnerhet grova stockar av lövträd, kan förmedlas dit 

det behövs. 

TILLVARATA SKOGENS EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH BIOLOGISKA 

MÅNGFALD I FYSISK PLANERING 

Genom att väva in ekosystemtjänster i den kommunala planeringen kan naturens resurser 

utnyttjas bättre samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Naturområden som 

levererar viktiga ekosystemtjänster kan pekas ut på samma sätt som områden som anses 

lämpliga för exploatering. Vid behov kan leveransen av ekosystemtjänster säkerställas 

genom att kommunen tecknar naturvårdsavtal, bildar naturreservat eller beslutar om 

biotopskydd. 

Vid planläggning för exploatering kan hänsyn tas till de livsmiljöer som finns i det 

omgivande landskapet. Genom att spara och tillskapa viktiga strukturer för naturtyp kan 

den negativa påverkan på landskapets funktionalitet minskas. 

BESLUTA OM POLICY FÖR KOMMUNALT ÄGANDE OCH BRUKANDE 

AV SKOG 

Många kommuner äger egen skog men har förvaltningen av skogen utlejd till en extern 

aktör. Genom att ta fram en policy med mål för det kommunala skogsägandet som beaktar 

grön infrastruktur kan kommunerna gå i täten för att t.ex. öka lövandelen i landskapet. Ett 

mål kan exempelvis vara att långsiktigt omföra barrskog till lövskog i områden där det är 

särskilt lämpligt. 

FORTSÄTT INVENTERING OCH ÖKA INFORMATIONSUTBYTET 

För att öka precisionen i det strategiska naturvårdsarbetet, skapa bättre 

planeringsförutsättningar och bedöma behovet av åtgärder behövs en fortlöpande 

inventering av naturområden. Skogsstyrelsen inventerar idag nyckelbiotoper och det är 

inte ovanligt att kommuner låter genomföra inventeringar i samband med en planerad 
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förändring av markanvändningen. Genom att låta inventeringsinsatserna bli mer 

systematiska och utgå från olika perspektiv, t.ex. med fokus på ekosystemtjänster, blir 

underlaget för att ta fram olika typer av strategiska planer mer fullständigt. Det är viktigt 

att resultatet görs tillgängligt för sammanställningar som kan ligga till grund för ett 

koordinerat naturvårdsarbete. T.ex. bör att alla förekomster av rödlistade arter och 

signalarter rapporteras i Artportalen. 

RESTAURERA SKOGAR 

Genom att påskynda den 

naturliga dynamiken i skogen 

och därmed skapa fler lämpliga 

substrat kan en skog med 

måttliga naturvärden bli en 

lämplig livsmiljö. Detta kan ske 

genom t.ex. ringbarkning, 

skapande av högstubbar och 

utplacering av död ved. Sådan 

restaurering bör ske inom 

nätverk av livsmiljöer för att 

arter ska kunna sprida sig till 

det restaurerade området. 

Restaurering kan genomföras av kommuner, enskilda markägare och andra skogliga 

aktörer. Restaurering av skogsmark kan också vara ett sätt för andra aktörer att genomföra 

ekologisk kompensation. 

För att underlätta för frivilliga restaureringsåtgärder har Länsstyrelsen med hjälp av 

fjärranalys identifierat skogar som kan tänkas ha goda förutsättningar för att utveckla höga 

naturvärden. Analysen visar skogar med hög skiktningsgrad samt äldre lövblandade 

barrskogar. I Figur 38 visas ett utsnitt av kartan från ett område norr om Mien. 

ÖKA KUNSKAPSUTBYTET OM NATURVÅRD I SKOGEN 

Genom ett större utbyte av kunskap rörande naturvårdande insatser i skogen kan fler 

aktörer inspireras till att genomföra åtgärder för att stärka den gröna infrastrukturen. Ett 

årligt återkommande evenemang med presentationer av lokala naturvårdsprojekt, 

nationella satsningar och forskning skulle kunna vara en lämplig form för sådant 

kunskapsutbyte. En möjlig modell är att Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen i regionen går 

samman och turas om att hålla i ett sådant arrangemang. 

Figur 28: Skogar med potential för restaureringsåtgärder 
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