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Ungefär två tredjedelar av Sveriges och Östergötlands landområden täcks av skogsmark. I
länet förekommer utpräglade skogsbygder norr och söder om Östgötaslättens odlingsbygd
som löper centralt genom länet från Vättern till Bråviken. Skogar beskrivs vanligen utifrån
vilka träd som dominerar, mark- och jordartsförhållanden, påverkan av klimatförhållanden
och historisk och nuvarande markanvändning. Skogen erbjuder livsmiljöer för många olika
djur- och växtarter, är en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull för friluftsliv och
rekreation.
Artrika skogar, med hög biologisk mångfald, är framför allt gamla naturskogsartade skogar
eller andra skogar med ett betydande inslag av gamla träd, lågor och stående döda träd, samt
lövskogar som successioner efter skogsbrand. Närmare 2300 skogslevande djur, växter, lavar
och svampar i Sverige är rödlistade, och för drygt 1800 av dessa är skogen den viktigaste
livsmiljön. Även igenväxande tidigare skogsbeten kan vara mycket artrika, ofta med
naturvärden knuta till både skog och odlingslandskap. Figur 4.1 visar åldersklassfördelningen
i Östergötland för produktiv skogsmark. Idag är skogar med hög biologisk mångfald tämligen
sällsynta och ofta ojämnt fördelade i landskapet. Av störst betydelse för mångfalden på lång
sikt är dels sammanhängande områden med gammal skog, dels landskap där många mindre
skogsområden med hög biologisk mångfald ligger så pass nära varandra att arter kan sprida
sig mellan de olika områdena, samt att ordinär skogsmark har naturliga trädslag och buskar
med olika kvaliteter vilken man får genom hänsyn och skogsskötsel som tillvaratar variation.
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Figur 4.1 Åldersklassfördelning för produktiv skogsmark i Östergötland 2013.

Samtidigt med att denna första version av handlingsplan för grön infrastruktur i
Östergötland sjösätts (oktober 2018), har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen påbörjat ett
arbete med att uppdatera den regionala strategin för formellt skydd av skog i länet på
uppdrag av Naturvårdsverket. Det finns flera beröringspunkter mellan handlingsplanen för
grön infrastruktur och den regionala strategin för formellt skydd av skog. Länets befintliga
skogsstrategi (2006) utarbetades bland annat utifrån att kunna bibehålla grön infrastruktur i
länets skogslandskap. Denna utgångspunkt i strategin innebar att så kallade värdetrakter
med översiktliga kartor på länsnivå togs fram för fyra övergripande skogstyper: (1)
ädellövmiljöer; (2) gran- och barrblandskog; (3) tallskog; (4) triviallövskog och lövrik
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4.1 Inledning
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barrskog. I dessa övergripande skogstyper ingår både skogar på fast mark och sumpskogar. I
den pågående uppdateringen av strategin planeras, förutom att uppdatera värdetrakterna på
länsnivå, även att identifiera så kallade värdenätverk vilka ofta kan utgöra ett bättre underlag
för god förvaltning än värdetrakterna. Definitioner för värdetrakt, värdenätverk och grön
infrastruktur ges i avsnitt 4.5 nedan och i kapitel 1.2. Sumpskogarna ingår i denna
handlingsplan även i kapitel 5 Myllrande våtmarker.
Så som angavs i den regionala skogsstrategin (2006) är det viktigt att veta att värdetrakt
(liksom värdenätverk) inte är en skyddsform, utan en metod för att kunna arbeta
kostnadseffektivt på landskapsnivå genom att koncentrera större delen av naturvårdsinsatserna till de områden och skogstyper där de gör mest naturvårdsnytta och effekt.
Värdetrakter och värdenätverk ska ses som ett, av flera, hjälpmedel som många olika aktörer
kan använda, till exempel skogsbolag i prioritering av områden för frivilliga avsättning,
myndigheter vid inrättande av skyddade områden, större infrastrukturprojektaktörer och
bebyggelseexploatörer för anpassning av projekt i landskapet samt för prioritering av
naturvårdshänsyn, skydds- och kompensationsåtgärder av lämpligt slag till lämpliga platser.
Läs mer här: regional strategi för formellt skydd av skog i Östergötland (2006)

4.2 Största utmaningarna för mångfald i länets skogar
Eftersom Östergötlands värdefulla skogar i stora delar har fragmenterats (delats upp från
större sammanhängande områden till flera mindre) och ligger isolerade, är det en stor
utmaning att vända en trend med minskande bestånd hos många arter när individerna har
svårt att sprida sig mellan olika områden där de kan trivas. Ofta kan vi tala om en
”utdöendeskuld”, det vill säga vissa arter som idag lever i de värdefulla skogsområdena finns
kvar där för att det har funnits mer värdefull skog intill och i närheten, men nu riskerar de att
försvinna.
En övergripande utmaning är att anpassa skogsbrukets metoder så att de bevarar och
utvecklar skogens natur- och kulturvärden, samtidigt som skogsbruket är konkurrenskraftigt
ekonomiskt. Kopplat till det finns utmaningar i att finna lösningar som gynnar skogens olika
funktioner, så att ett område eller en åtgärd kan ge flera funktioner eller gynna flera syften.
Som exempel kan nämnas att få till nödvändig naturvårdsskötsel i skötselkrävande
skogstyper och samtidigt få ut skogsråvara eller biomassa med en ekonomisk vinst. Ett annat
exempel är att i högre grad använda metoder för hyggesfritt skogsbruk i skogsbestånd som
kan stärka den gröna infrastrukturen mellan värdekärnorna.
En annan stor utmaning är att finna strategier och arbetssätt för att få samsyn och arbetssätt
för att få viltstammar i balans. Höga viltstammar är en av anledningarna till att
lövträdsandelen i skogen i Sverige är mycket låg jämfört med t.ex. förhållanden i Baltikum
och Finland. Rönn, asp, sälg och ek är särskilt utsatta av hjortdjursbete. Betesskador på
ungtall är också mycket stora, varför gran i hög utsträckning planteras på marker som annars
är bättre lämpade för tall.
En svårighet är att det tar lång tid innan miljöeffekterna kan mätas. Därför behövs mer
kunskap om hur skogens ekosystem svarar på olika åtgärder, liksom om hur
klimatförändringarna kommer att påverka skogen.
3

Miljömålet Levande skogar:
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.
Miljömålet preciseras som att skogens biologiska mångfald ska vara bevarad i samtliga
naturgeografiska regioner, och arter ska ha möjlighet att sprida sig inom sina naturliga
utbredningsområden som del i en grön infrastruktur. Grön infrastruktur bidrar även tydligt
till flera av de övriga preciseringarna i miljömålet:
• att naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet ska ha
gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation
• att hotade arter ska ha återhämtat sig och livsmiljöer ska ha återställts i värdefulla
skogar
• att vidmakthålla skogens ekosystemtjänster
• att skogens värden för friluftslivet värnas och behålls
För att nå miljömålet Levande skogar och bevara och stärka en grön infrastruktur behövs
både formellt skydd och frivilliga avsättningar, samt generell och förstärkt hänsyn i
skogsbruket. Skogsmiljöer kan också behöva restaureras eller skötas på ett sätt som utvecklar
värdena snabbare. Denna handlingsplan för grön infrastruktur ger i nuläget inga mer
preciserade mål förutom de som anges i miljömålet Levande skogar.

4.4 Ekosystemtjänster från länets skogar
En av miljömålets preciseringar beskriver målet att vidmakthålla skogens ekosystemtjänster,
en annan att vidmakthålla skogens värden för friluftslivet. Skogens ekosystemtjänster präglas
av en mångfunktionalitet där en miljöanpassad skötsel och förvaltning av skogen är
avgörande för hur ekosystemtjänsterna levereras. Länets skogar ger oss skogsråvara,
bioenergi, rekreation och biologisk mångfald samt skapar förutsättningar för jakt och
ekoturism. Att belysa skogens betydelse som livsmiljö för ett stort antal djur- och växtarter är
viktigt, liksom värdet av att behålla en allemansrättslig tillgänglighet till skogen.
•
•
•
•

Skogar minskar högvattenflöden genom att verka kvarhållande för vatten i
landskapet.
Skog och skogsvegetation binder mark och jordmån och minskar på så sätt risken för
urlakning av tungmetaller till mark och vatten.
Genom att verka för bevarande av hög biologisk mångfald i skogen skapas
förutsättningar för ökad motståndskraft mot förändringar i miljön.
Skog med rätt typ av skötsel och förvaltning kan vidare bidra till att minska
klimatpåverkan genom att fungera som en betydelsefull kolsänka.
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4.3 Övergripande mål för länets skogar
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I tätorter ger skogsområden och trädklädda grönområden och enskilda träd flera
ekosystemtjänster, som exempelvis:
•
•
•
•
•
•

Bättre lokalklimat, till exempel skugga och betydligt lägre temperaturer vid
värmeböljor.
Dämpar flöden vid kraftiga skyfall genom att trädens kronor fångar mycket vatten
som avdunstar och genom deras rotsystem som tar upp vatten som nått marken.
Att vistas i trädmiljöer med djurliv och fågelsång är avkopplande och ger bättre
folkhälsa.
Ökar möjligheten till och lockar till vardagsmotion.
Minskar risk för erosion.
Träd i stadsmiljö bidrar till rening av luft från gaser och partiklar.

4.5 Skogarnas gröna infrastruktur
Som beskrivits i inledningen ovan (avsnitt 4.1) är det viktigt att påpeka att värdetrakt och
värdenätverk inte är någon skyddsform, utan endast ett sätt att beskriva grön infrastruktur –
geografiska samband mellan områden av en viss naturtyp i ett större landskap. I arbetet med
grön infrastruktur för skogar redovisar Länsstyrelsen Östergötland i nuläget tidigare framtagna värdetrakter från den befintliga regionala strategin för skydd av skog (2006) för tallskogar, granskogar och triviallövskogar. Trakter för ädellövmiljöer redovisas i kapitel 3 om
Ett rikt odlingslandskap (avsnitt 3.5) och här finns också ett avsnitt om buskbrynmiljöer.
Denna handlingsplan för grön infrastruktur kommer att uppdateras med aktuella kartor efter
att den regionala strategin för skydd av skog reviderats i slutet av 2018 eller början av 2019.

Bakgrund
En viktig del av arbetet med grön infrastruktur i skogslandskapet är att identifiera och lyfta
fram landskapsavsnitt med hög täthet av naturvärdeskvaliteter. Med kvaliteter menas till
exempel:
•
•
•
•

nyckelbiotoper eller andra områden med höga naturvärden
förekomst av särskilt krävande arter
död ved
andra viktiga strukturer som utgör substrat för krävande arter

Underlaget för skog som presenteras i detta kapitel om Levande skogar kan vara en grund
vid dialog med berörda aktörer om hur mål om bevarande av biologisk mångfald och
ekosystemtjänster kan nås genom en kombination av hållbart brukande och formella eller
frivilliga avsättningar.
Värdekärnor, värdenätverk och värdetrakter
Grön infrastruktur och begreppen värdekärna, värdenätverk och värdetrakt förklaras mer
ingående i kapitel 1 ”Introduktion och bakgrund” i handlingsplanen (avsnitt 1.2).
Sammanfattningsvis kan här nämnas att grunden för hög biologisk mångfald i skogen är att
det finns värdefulla livsmiljöer, så kallade skogsbiologiska värdekärnor, till exempel
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. Stora värdekärnor eller värdkärnor
5

Läs mer: Länsstyrelsens regionala landskapsstrategi för levande eklandskap i Östergötland

►

Ädellövskogar

Ädellövskogarna i denna handlingsplan för grön infrastruktur ingår i kapitlet Ett rikt
odlingslandskap (avsnitt 3.5) eftersom en mycket stor del av ädellövmiljöerna i Östergötland
förekommer i hävdade eller igenväxande ängs- och hagmarker, samt som träd i alléer, gårdseller parkmiljöer. Möjligheterna att stärka och bibehålla ädellövmiljöernas värden i länet har
mycket gemensamt med att kunna bevara andra typer av odlingslandskapsmiljöer.
Ekonomiska förutsättningar för markägare och brukare att kunna driva ett jordbruk med
hänsyn till natur- och kulturvärden är här avgörande.

Figur 4.2 Värdetrakter för ädellövmiljöer i Östergötland. Kartan har utarbetats av länsstyrelsen med
hjälp av GIS-analyser 2018. För kartor över värdenätverk, vilka redovisar ansamling av ädellövmiljöer
på en mindre grov landskapsnivå, samt bakgrund till analysen hänvisas till kapitlet Ett rikt
odlingslandskap avsnitt 3.5.
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som ligger nära andra av liknande skogstyp, hyser generellt sett högre biologisk mångfald. Då
kan beståndet av en art vara större och risken för att den ska dö ut är mindre. Ett så kallade
värdenätverk karakteriseras av att det i ett större landskap finns flera värdekärnor av en
viss skogstyp som ligger så pass nära varandra att många djur och växter kan förflytta/sprida
sig mellan värdekärnorna. I länets eklandskapsstrategi (2008) redovisades sådana
värdenätverk under namnet ”särskilt prioriterade landskapsavsnitt”. Så kallade
värdetrakter visar på en mer övergripande landskapsnivå var vi i länet har viktiga områden
för olika skogstyper.
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Värdetrakter för ädellövmiljöer i Östergötland
Värdetrakter för ädellövmiljöer, i vilka ädellövskogar ingår, har tagits fram i arbetet med
denna handlingsplan (figur 4.2).
Läs mer om ädellövmiljöer och deras trakter och nätverk i Östergötland i kapitel 3 om Ett rikt
odlingslandskap.
Läs mer: Länsstyrelsens regionala landskapsstrategi för levande eklandskap i Östergötland

►

Triviallövskogar
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Figur 4.3 Värdetrakter för triviallövskog och lövrik barrskog enligt Regional strategi för formellt skydd i
Östergötland (2006). (Se länk nedan till rapporten, med traktbeskrivningar enligt numrering på kartan).
I Kalmar län visas även anslutande trakter av samma typ (gles rödbrun streckning). Kartan har behov
av att revideras utifrån befintlig kunskap, vilket planeras 2018 eller tidigt 2019 genom länsstyrelsernas
uppdrag att tillsammans med Skogsstyrelsen uppdatera de regionala strategierna för skydd av skog.

Läs mer här: regional strategi för formellt skydd av skog i Östergötland (2006)

Beskrivning av länets triviallövskogar
Triviallövskogar och triviallövrika skogar i Östergötland är skogar med en betydande andel
asp, björk, klibbal och/eller sälg och kan ha mycket höga naturvärden. De kan ingå i Natura
2000-naturtyperna Taiga (9010) eller Lövsumpskog (9080). Gamla triviallövträd är mycket
artrika livsmiljöer för lavar, mossor, svampar insekter och fåglar. En del typiska ädellövarter,
till exempel läderbagge, kan i mindre eller högre grad också nyttja triviallövträd som
7

Arterna i länets triviallövsskogar
I samband med att den regionala strategin för formellt skydd av skog uppdateras under 2018,
tar Skogsstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen fram en artlista över rödlistade arter
knutna till triviallövskog inför analyser av grön infrastruktur för triviallövskogar.

Triviallövskogens gröna infrastruktur och värdetrakter
Värdetrakter för triviallövskog och lövrik barrskog (2006) visas i Figur 4.3. Analyser för
uppdaterade värdetrakter samt för att identifiera värdenätverk planeras hösten 2018.

►

Tallskogar

Beskrivning av länets tallskogar
Tallskogar i Östergötland förekommer som flera olika typer, till exempel hällmarkstallskogar,
hedartade tallskogar på frisk till torr moränmark och tallrismossar. Sällsynta i länet är
talldominerade kalkbarrskogar och åstallskogar. Tallskogar ingår i Natura 2000naturtyperna Taiga (9010), Tallrismosse (91D0) och Åsbarrskog (9060). De flesta tallskogar
präglas naturligt av skogsbränder, och naturvårdsbränningar är idag viktiga för att bibehålla
värdefulla tallskogars naturvärden och utbredning lokalt. Östergötland ingår i en torrare del
av Sverige där bränder, innan de efter 1700-talet kunde släckas effektivt, uppkom i skogarna
med relativt täta intervall. Många organismer i tallskogarna som är ovanliga idag är knutna
till död ved av kvaliteter som uppkommit efter bränder. Gran, som är känslig för brand men
annars mer konkurrenskraftig på många marker, har idag en mycket större utbredning än
under en naturlig brandregim. Dessutom planteras gran i hög grad på tallskogsmark,
eftersom ungtall är känslig för viltbete.

Arterna i länets tallskogar
I samband med att den regionala strategin för formellt skydd av skog uppdateras under 2018,
tar Skogsstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen för närvarande fram en artlista över
rödlistade arter knutna till tall inför analyser av grön infrastruktur för tallskogar.

Tallskogens gröna infrastruktur
Värdetrakter för tallskogar (2006) visas i Figur 4.4. Analyser för uppdaterade värdetrakter
samt för att identifiera värdenätverk planeras hösten 2018.
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livsmiljö. Triviallövskogar representerar ofta tidiga successionsstadier och även relativ unga
självgallrande triviallövbestånd efter till exempel skogsbränder kan ha höga naturvärden. Ett
par fågelarter som starkt gynnas av hög lövandel och lövsuccessioner i landskapet är mindre
hackspett och vitryggig hackspett, den senare har nästan försvunnit från landet. Dessa två
arter har stora och livskraftiga bestånd i Baltikum, där lövandelen i skogslandskapet är
betydligt högre än i Sverige.
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Figur 4.4 Värdetrakter för tallskog enligt Regional strategi för formellt skydd i Östergötland (2006). (Se
länk nedan till rapporten, med traktbeskrivningar enligt numrering på kartan). I Kalmar län visas även
anslutande trakter av samma typ (gles rödbrun streckning). Kartan har behov av att revideras utifrån
befintlig kunskap, vilket planeras 2018 eller tidigt 2019 genom länsstyrelsernas uppdrag att
tillsammans med Skogsstyrelsen uppdatera de regionala strategierna för skydd av skog.

Läs mer här: regional strategi för formellt skydd av skog i Östergötland (2006)

►

Gran- och barrblandskogar

Beskrivning av länets granskogar
Grandominerade skogar i Östergötland förekommer i flera olika typer, till exempel
näringsfattigare blåbärsgranskog, örtrik granskog på bördig mark och gransumpskog.
Granskogar ingår i naturtyperna Taiga (9010) och Näringsrik granskog (9050). Även om
gran är det vanligaste trädslaget i brukad skog idag, så är granskogar med höga naturvärden
ovanliga. Särskilt granskogar med hög luftfuktighet och rikligt med död ved är värdefulla. En
del rödlistade arter föredrar dock gran i torrare, mer öppna lägen. Granen motstår viltbete
bra, men är känslig bland annat för barrkborreangrepp och rotröta, skador som förväntas öka
med förändrade klimatförhållanden som prognosticeras (högre årsnederbörd; ökad frekvens
av torka, stormar och andra extrema vädersituationer).

Arterna i länets granskogar
I samband med att den regionala strategin för formellt skydd av skog uppdateras under 2018,
tar Skogsstyrelsen i samverkan med Länsstyrelsen för närvarande fram en artlista över
rödlistade arter knutna till gran inför analyser av grön infrastruktur för granskogar.
9

Värdetrakter gran- och barrblandskog (2006) visas i figur 4.5. Analyser för uppdaterade
värdetrakter samt för att identifiera värdenätverk planeras hösten 2018.
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Figur 4.5 Värdetrakter för gran- och barrblandskog enligt Regional strategi för formellt skydd i
Östergötland (2006. (Se länk nedan till rapporten, med traktbeskrivningar enligt numrering på kartan).
I Kalmar län visas även anslutande trakter av samma typ. Kartan har behov av att revideras utifrån
befintlig kunskap, vilket planeras 2018 eller tidigt 2019 genom länsstyrelsernas uppdrag att
tillsammans med Skogsstyrelsen uppdatera de regionala strategierna för skydd av skog.

Läs mer här: regional strategi för formellt skydd av skog i Östergötland (2006)

4.6 Hot och påverkansfaktorer för länets skogsmiljöer
I en översiktlig analys (metoden Open standard/MIRADI) har ett antal direkta hot mot
naturvärden i skogsmiljöer identifierats. Naturvärdena har kategoriserats som tre olika
skogstyper för vilka skogsvärdetrakter har tagits fram i Regional strategi för formellt skydd av
skog i Östergötland (2006). MIRADI-analysen är preliminär och bör ses över, bl.a. i samband
med den uppdatering av den regionala skogsstrategin som pågår.
Naturvärdestyperna i analysen är:
•
•
•

Triviallövmiljöer
Granskogsmiljöer
Tallskogsmiljöer
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Direkta hot mot skogsmiljöerna som identifierats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fragmentering av livsmiljöer för krävande arter
Avverkning/gallring i skogar med naturvärden
Avsaknad av naturlig brandregim
Exploatering av skogsmark med naturvärden
Dikesrensning och felaktig skyddsdikning
Borttagande av naturvårdsträd och död ved som sparats
Förvaltning som ger alltför höga stammar av klövvilt
Klimatförändringar p.g.a. utsläpp av växthusgaser
Körskador
Ändrad vattenregim i vattendrag

Foto: Annika Forsslund

Bedömning av hoten (hotgradering)
I tabell 4.1 har vi för varje direkt hot bedömt påverkan på respektive naturvärde.
Bedömningen är gjord i tre steg: (1) Hur stor andel (areal) av värdet som är påverkat; (2) Hur
allvarligt hotet är på värdet (hur snabbt värdet förstörs); (3) Hur snabbt värdet återställs om
hotet avvärjs eller minimeras. Dessa tre steg vägs samman till en samlad bedömning av hur
starkt hotet är på värdet enligt en fyrgradig skala; Mycket högt (rött), högt (gult), måttligt
(ljusgrönt) och lågt (mörkgrönt).
Utifrån analysen bedömer vi att de största hoten utgörs av fragmentering av livsmiljöer för
krävande arter, avverkning/gallring i skogar med höga naturvärden, och avsaknad av naturlig
störningsregim (se tabell 4.1). Därefter kommer exploatering av skogsmark med naturvärden,
dikesrensning och felaktig skyddsdikning, borttagande av död ved eller naturvårdsträd,
förvaltning som ger alltför höga klövviltstammar, och klimatförändringar.

11

Läs mer här: om Miradi och metoden Open Standard (engelska)

12

LEVANDE SKOGAR - HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR I ÖSTERGÖTLAND

Tabell 4.1 Bedömning av i vilken grad olika typer av hot påverkar skogstyper med höga naturvärden.
Ädellövskog ingår inte i analysen då denna miljö ingår i odlingslandskapets naturmiljöer i denna
handlingsplan för grön infrastruktur.

Det pågår många olika bevarandeinsatser för länets skogsmiljöer av myndigheter, markägare,
bolag, kommuner och intresseorganisationer. Skogar har inte utgjort ett särskilt
insatsområde i arbetet med denna plan och arbete pågår för närvarande med att uppdatera
”Strategi för formellt skydd av skog i Östergötland” från 2006 i dialog med bolag och
markägarrepresentanter. Denna strategin är ett bland flera olika underlag som behövs för att
sammanfatta arbete som pågår och planeras. Här ingår också det arbetssätt med Nya Komet
som utvecklats för större markägarmedverkan i områdesskyddsarbetet.

4.8 Åtgärder och arbetssätt för länets skogsmiljöer
Geografiska prioriteringar
En central del i handlingsplanen för grön infrastruktur är att den kan tjäna som ett verktyg
för att se behov av åtgärder i ett geografiskt perspektiv: en hjälp till att kunna uppfylla miljömålen i geografin. Många åtgärder för de strategier som listas nedan ingår i olika former av
miljöplaneringsarbete, till exempel certifiering i skogsbruket/gröna skogsbruksplaner, nationellt och regionalt miljömålsarbete, områdesskyddsarbete och vattenförvaltningsarbetet.
Handlingsplanen identifierar följande tio strategier för grön infrastruktur i länets skogar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Generell hänsyn samt rådgivning om naturvårdshänsyn och -skötsel
Frivilliga avsättningar och certifiering
Formellt skydd av skog
Prövning och tillsyn
Hållbar fysisk planering
Anpassad viltförvaltning
Miljöanpassad flödesregim i vattendrag
Kontrollerad naturvårdsbränning
Klimatarbete
Naturvårdshänsyn och förvaltning med landskapsperspektiv

Eftersom skog inte har utgjort ett särskilt insatsområde i denna handlingsplan för grön
infrastruktur i Östergötland (förutom för ädellövmiljöer, se kapitel Ett rikt odlingslandskap
3.5), specificeras inga åtgärder här. MIRADI-analysen (se tabell 4.1) är preliminär och utgör
ett underlag för fortsatt diskussion med företrädare för skogsnäring, markägare,
naturvårdsorganisationer med flera.
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4.7 Befintliga bevarandeinsatser för länets skogsmiljöer

