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Information om Nya Komet och en riktad satsning 
mot lövskogar kring nedre Dalälven 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen vill informera om det gemensamma projektet Nya 
Komet, som ska underlätta för markägare att på eget initiativ skydda skogar med 
höga naturvärden. En riktad satsning görs för lövskogar i området kring nedre 
Dalälven.  

Sedan 2014 jobbar myndigheterna i Sverige för att det ska vara lättare för dig som 
markägare att ta initiativ till formellt skydd av dina skogsområden med höga 
naturvärden och få ersättning för dessa, detta projekt kallas Komet (Kompletterande 
metoder för formellt skydd av skog). Din kännedom om din skog och dess värden är 
värdefull, och du kan på så vis komplettera myndigheternas arbete med skydd av 
natur.  

Nya Komet-projektet gäller hela länet, men tillsammans med Avesta kommun har vi 
valt att göra en riktad satsning på lövmiljöer kring nedre Dalälven. Dels för att en 
hög koncentration av lövrika områden finns här, men också för att väldigt lite av den 
skog som är skyddad utgörs av lövskog.  

Se bifogad kartbild för vilka områden som kan vara av extra intresse för skydd 
(andra möjliga områden kan förstås finnas inom avgränsat område eller i hela länet).  

Tror du att du kan ha lövskogar som kan ha höga naturvärden och som du skulle 
vilja ha ekonomisk ersättning för att skydda, skicka in en intresseanmälan till 
Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Intresseanmälan finns här: 
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-
ersattning/bidrag/bevara-naturvarden-skog/inresseanmalan-formellt-skydd-
skog.PDF 

Mer info hittar du här: 

Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna/nyakomet 

Skogsstyrelsens hemsida: http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Lokala-
sidor/Distrikt/Goteborgs-distrikt/Vill-du-bevara-skog/ 

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor, eller om du inte i 
första hand är intresserad av formellt skydd men gärna vill ha tips om hur du kan 
gynna lövträden på bästa sätt. 

 

Kontaktpersoner: 

Matilda Elgerud, Länsstyrelsen, Tfn 010-225 03 01 

Kjell Haglund, Skogsstyrelsen, Tfn 0225-636 73 

Peter Klintberg, Avesta kommun Tfn 0226-64 50 47 
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Har du lövskog eller känner till något område du tror kan ha höga 
naturvärden? - Hör av dig till oss så kan vi åka ut och titta på de områden du tror 
kan hysa höga naturvärden. 

Lövskogar -exempel på miljöer med höga naturvärden 
Där det idag finns lövskog och död ved finns oftast en intressant flora och fauna. 
Över 150 rödlistade (hotade) arter är knutna till lövmiljöer i vår region. Det är 
viktigt att erbjuda dessa arter livsrum genom att lövskogen skyddas eller sköts på rätt 
sätt. 

I lövrika skogar trivs ett stort antal fjärilar, fåglar, lavar, mossor, skalbaggar och 
steklar. Aspens relativt mjuka ved gör den attraktiv för hålbyggande fåglar. Senare 
tas håligheterna över av andra arter. Grova aspar är värdefulla naturvärdesträd, men 
det är också värdefullt med inslag av yngre asp i en skog. Aspvedbocken lägger ägg i 
klena aspar och dess larver är eftertraktade av bland annat den vitryggiga 
hackspetten. Björk och gråal åldras och dör bort ganska snabbt. De kan därför 
erbjuda en livsmiljö för andra arter i ett område, på förhållandevis kort tid. Björkar 
uppkommer ofta på igenväxande hag- och åkermarker. 

 
Lövskogarna i länet är numer ofta koncentrerade till igenväxande hag- och åkermark, 
där bete och jordbruk upphört sedan 1950-talet. Lövskogar uppkom förr ofta efter 
skogsbrand, men sedan den effektiva bekämpningen av skogsbrand som pågått 
sedan tidigt 1900-tal har lövskogen fått mindre och mindre chanser att uppstå i 
skogslandskapet. Under 1960-70-talet bekämpades lövskog och lövträd med 
hormoslyr.  

Lövskog hittas också på översvämningsmarker och i strandzoner längs våra älvar och 
våtmarker. 
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Även barrdominerade bestånd med stort lövinslag kan vara aktuella. Du kan då få 
bidrag för att röja fram lövträd. Läs om NOKÅS och Skogens miljövärden här:  
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Stod-och-bidrag/ 

LONA-bidrag kan också sökas för t ex skötsel, skydd och restaurering av områden. Avesta 
kommun berättar gärna mer om detta. http://www.avesta.se/Miljo--
Trafik/Naturvard/Aktuellt/Dags-att-soka-naturvardsbidrag/ 

För dig som är intresserad av att skydda din skog finns följande 
alternativ: 
Naturvårdsavtal: Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som kan tecknas mellan 
dig som markägare och staten genom Skogsstyrelsen eller länsstyrelserna. Tiden kan 
variera mellan ett år och som längst 50 år. 

 

Biotopskydd: Biotopskyddsområden inrättas för mindre områden som håller mycket 
höga naturvärden, till exempel nyckelbiotoper. Ett beslut om biotopskydd innebär 
att alla åtgärder i området som skadar naturvärdena är förbjudna, men du som 
markägare äger fortfarande marken. Det innebär t ex att jakträtten inte påverkas. 
Vanligtvis är storleken på områdena 2-10 hektar, men de kan vara både mindre och 
större än detta.  

Naturreservat: Naturreservat bildas för att långsiktigt bevara och utveckla 
naturmiljöer med ett särskilt stort värde för djur, växter och människor. 
Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilka föreskrifter 
som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets 
karaktär och vilka naturvärden man vill skydda. För varje naturreservat finns en 
skötselplan som beskriver hur området ska förvaltas för att tillgodose syftet med 
områdesskyddet. Naturreservat omfattar oftast områden större än 20 hektar och 
instiftas av Länsstyrelsen.  

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Stod-och-bidrag/
http://www.avesta.se/Miljo--Trafik/Naturvard/Aktuellt/Dags-att-soka-naturvardsbidrag/
http://www.avesta.se/Miljo--Trafik/Naturvard/Aktuellt/Dags-att-soka-naturvardsbidrag/
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Ersättning ges i alla alternativ. 
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