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Naturvårdande skötsel i NS-områden
Begreppet naturvårdande skötsel avser alla typer av åtgärder i naturskogsliknande
eller kulturpräglade skogar som syftar till att bevara eller gynna den biologiska
mångfalden. Naturvårdande skötsel berör främst naturvårdsområden som är tänkta
att sparas, t.ex. nyckelbiotoper eller områden med målklass NS (Naturvård Skötsel) i
gröna skogsbruksplaner.
NS-områden är avdelningar med natur- och/eller kulturvärden där återkommande
skötsel är nödvändig för att behålla/förstärka områdets värden eller avdelningar med
förutsättningar att återskapa dessa värden. Naturvårdsmålet styr den natur-och
kulturvårdande skötsel som endast utförs när det är motiverat av natur- och
kulturvårdsskäl. Naturvårdsmålet och åtgärdsförslaget skall därför alltid vara väl
beskrivet i skogsbruksplanens.
Exempel på åtgärder:
• Frihuggning av grova eller gamla lövträdssolitärer, t.ex. sälg, ek och vildapel.
• Borthuggning eller ringbarkning av gran där granens expansion utgör ett hot mot
befintliga miljövärden.
• Borthuggning av främmande trädslag.
• Buskröjning t.ex. av slån, enbuskar, nypon och druvfläder där dessa bildar täta och
expansiva snår.
• Återställande av hydrologin, t.ex. igenläggning av diken.
• Återinförande av skogsbete.
• Hamling av lövträd.
• Myrslåtter, lövängs- och hagmarksskötsel.
• Återskapande av lövträdssuccessioner.
• Återskapande av luckor eller ljusbrunnar genom trädutglesning i täta skogsområden
med kvarlevande ljusälskande arter.
• Återskapande av död ved och döende träd, t.ex. genom
färska högstubbar, ringbarkning.
• Avverkning av träd för att gynna kulturvärden
• ”Ingen åtgärd” kan vara motiverat när ev. åtgärd beräknas ligga utanför planperiod.
Detta ska då åtföljas av vad beräknad ev. åtgärd kan bli. Ex.vis ”bortröjning av
inväxande gran”.
Undvika onyanserade schabloner vid naturvårdande skötsel. Varje skogsområde är
unikt och åtgärderna måste anpassas till områdets speciella mångfald, historik och
förutsättningar. Rätt sak på rätt ställe. Ibland bör man tänka och handla precis tvärt
emot det som görs vid skogsbrukande åtgärder t.ex. gynna krokiga, långsamväxande
och murkna träd.
Gagnvirke (oavsett trädslag) som faller ut vid naturvårdande skötsel får tas tillvara.

