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Abstract 

 

The objective of this study was to contribute with suggestions of nature preservation 

managements of selected forest objects of high nature values managed by the Swedish 

state-owned forest company Sveaskog. Many forests with high natural potential are 

relatively rare today due to modern forestry, where wood production is the main purpose. 

Sveaskog’s policy is to consider and to priority nature conservation on valuable objects. 

This assessment includes objects that in the future may develop into nature reserves. By 

identifying key objects of high nature values in the database of Sveaskog, 29 of 69 objects 

were selected for further field studies in the survey in the area of Hultsfred, Vimmerby and 

Växjö County. Finally, 19 objects were selected by various reasons. Based on the biological 

requirements of a number of observed vulnerable species, management strategies in order to 

improve the flora and fauna at the sites were proposed. From the field studies I consider the 

majority of the objects were in a relatively good state for preservation of high nature values. 

However, at a number of sites the ingrowth of spruce has to be reduced and at other sites 

the amounts of dead wood has to increase. Conclusively, the majority of the studied forest 

sites of Sveaskog are in a good state for nature preservation, although some need an 

improved management.     

 



 
 

 
 

Sammanfattning 
  

Syftet med detta arbete var att ge skötselförslag för nyckelbiotoper ägda av 

Sveaskog. Skog som har höga naturvärden har i princip försvunnit med dagens 

skogsbruk då mycket av det går ut på att producera så mycket virke som möjligt. 

Sveaskog har ett naturvårdsarbete där de använder sig av hänsynsprioritering. Det 

innebär att de prioriterar olika områden, ett område som blir högt prioriterat kan på 

sikt bli ett reservat. Genom att söka ut nyckelbiotoper i Sveaskogs databas valdes 29 

av 69 nyckelbiotoper ut för fältbesök, dessa låg runt Växjö, Hultsfred och Vimmerby 

kommun. I slutändan besöktes endast 19 stycken på grund av olika orsaker. Från 

litteratur erhölls kunskap om olika arters livskrav, såsom vatten, ljus och näring. 

Efter fältbesöken beskrevs skötselförslag för de olika nyckelbiotoperna. De flesta 

nyckelbiotoper är i bra skick, dock finns det vissa det behöver hållas efter gran i och 

andra där det behöver tillföras mer död ved. Sammantaget kan sägas att Sveaskogs 

biotoper är i bra skick, men det finns några som behöver arbetas mer med.  
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Inledning 

 

Alla har vi någon gång hört talas om att vi ska bevara den biologiska mångfalden 

men hur gör man det egentligen? Och varför ska vi göra det? Detta är frågor som kan 

komma upp om man talar om detta.  

 

Biologisk mångfald betyder: ”mångfald av naturtyper, artrikedom av djur, 

makrosvampar och växter samt genetisk variation inom arter (11).” För att förenkla 

denna förklaring så kan man enkelt säga att vi inte endast ska ha barrskog, inte 

endast till exempel rådjur och hare, inte endast kantareller och maskrosor i naturen.  

 

Sveaskog är ett skogsbolag som satsar mycket på naturvård. Deras avsättning av 

naturvårdsskogar är den största satsningen i Sverige nedanför fjällregionen. Arealen 

på dessa är cirka 300 000 hektar och det är även den största arealen som har avsatts. 

Arealen av dessa skogar varierar mellan flera hundra hektar ner till ett halvt hektar. 

Av Sveaskogs produktiva marker så är tio procent naturvårdsskogar, detta är utanför 

ekoparkerna. I dessa skogar kommer inget skogsbruk att bedrivas men en stor andel 

kommer att behöva skötsel (14). 

 

Uppgiften bestod i att bege mig ut i Sveaskogs små nyckelbiotoper som är under 

eller lika med ett och ett halvt hektar och undersöka om man behöver ingripa med 

några skötselåtgärder. Södra Sveriges skogsbruks historia kommer även att beskrivas 

och hur man bedriver skogsbruk idag. Biologisk mångfald kommer även att förklaras 

och hur man kan bevara den. Sveaskogs naturvårdsarbete kommer att förklaras och 

sedan så kommer deras nyckelbiotoper som blivit besökta att beskrivas samt att 

skötselförslag kommer ges. 

 

Jag vill rikta ett tack till: 

 

 Claes – Göran Alriksson för all handledning 

 Johan Malmqvist för all hjälp med utsökning och stöttning. Även tack för att 

du följt med mig ut i skogen och besökt nyckelbiotoperna. 

 Gisela Björse och Per Peterson på Sveaskog för att jag fått skriva 

examensarbetet hos er.  

 

Sara Edgren 

 

2012 - 11 - 21  
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Bakgrund 

 

Att skogarna förändras har vi vetat sedan länge, först var det ett kargt klimat när 

inlandsisen försvann. Efter en tid blev det varmare och varmare. För 5000 år sedan 

började människan också att spela en roll då man började med jordbruk och skötsel 

av boskap. De boskapsdjur som blev vanliga i södra Sverige var getter, får, kor och 

grisar. Eftersom att dessa djur behövde betesmark men även att människan behövde 

grödor så utvecklades landskapet så som människan ville (8).  

 

Det finns forskare, till exempel Berglund B (11), som säger att när inlandsisen 

försvann från vårt land har våra skogar förändrats, men det är de senaste 2000 åren 

som har varit mest dramatiska. Detta på grund av att granen, som vid denna tidpunkt 

hade börjat sprida sig i norra Götaland. Det var inte förrän på 1700 – och 1800 – talet 

som den började öka, detta på grund av att skogsbränderna i princip försvann och 

betesdjuren ökade i antal. I slutet på 1900 – talet så började den riktiga spurten då 

människan medvetet valde den som föryngringsalternativ och man röjde även bort 

lövet samt att det var ett hårt betningstryck från rådjur och älg på lövräden och tallen 

(11). 

 

Även vi människor har en inverkan på landskapet då vi har blivit fler och därmed 

spridit ut oss mer i landskapet. I Sydsverige finns det inte något område som inte rört 

av människan (11). Klimatet har även spelat in för de olika trädslagens växtplats, på 

senare tid kan man se att människan har satt detta naturfenomen ur spel (3).  

 

Mänsklig påverkan på skogen av större omfattning började som att vi tagit över 

kontrollen på skogens dynamik. Vilket innebär att det är människan som bestämmer 

vad som ska växa i skogen. När man har en naturstyrd dynamik så innebär det att 

brand, vind, vatten, en del insekter och stora växtätare är de som styr dynamiken i 

landskapen och är de som bestämmer vad som ska växa i vegetationen (11). 

 

För 1000 år sedan var bränder en av de vanligaste störningarna i landskapet. Det är 

en av de faktorer som stör dynamiken som har förändrats mest under tid. (11) För 

cirka 1000 år sedan så höll man skogen öppen med hjälp av bränder men även 

betesdjur. Tittar man på östra Götaland så var det ofta blixtnedslag som orsakade 

skogsbränder men de kunde även vara anlagda. Data har kommit fram som visar att 

ungefär hälften av Götalands areal har störts av bränder (11). Idag så brinner cirka en 

promille av arealen jämfört med några hundra år sedan som det var några procent 

som brann. Idag kan man säga att skogsbränder är väldigt sällsynta.   
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Genom pollenanalys så har man sett att linden minskade, björken och eken ökade ju 

mer människan påverkade landskapet i södra Sverige. Dessa trädslag minskade på 

grund av att människan med hjälp av elden skapade ängar och betesmarker (8). Det 

man även kan se är att för cirka tusen år sedan fanns många trädslag, på torrare mark 

i väster dominerade ek, lind, hassel och björk samt i Götaland så dominerade även 

bok. I öster var det tall, asp björk och ek som dominerade. Norrifrån kom granen och 

vid denna tidpunkt så fanns den i norra Småland (6). Det är inte endast människan 

som har påverkat träslagssammansättningen utan det är även klimatet och geologiska 

faktorer (3).  

 

Om man undersöker de senaste hundra åren ser man att vi har byggt upp ett stort 

virkesförråd och ökat skogsarealen kontinuerligt. Det trädslag som har ökat mest är 

granen som man kan se som det vinnande trädslaget under 1900 – talet. Dock är det 

fortfarande tallen som dominerar i öster (4). Skogsbetet fanns fortfarande kvar i 

början av 1900 – talet som senare försvann in på 1950 – talet i södra Sverige. I 

Götaland ökade skogsbetet kraftigt i början av 1900 – talet och när konstgödsel 

började användas, först på slättbygderna för att sedan i skogsbygderna, såg man ett 

annat bete: kulturbetet, där djuren fick beta på åkrarna (11). Idag är det gläntor och 

rester av grässvål med en speciell flora som vittnar om att skogsbetet har funnits. De 

är idag en av de skogstyper som är starkt hotade. Tyvärr är många betesmarker idag 

planterade med gran eller igenväxt av björk.  

 

Trakthyggesskogsbruket och plantering blev vanligare än självföryngrad skog på 

1950 - talet. Den modellen ser ut såhär (1): 

 

Föryngringsavverkning 

Markberedning 

Gran-/tallplantering 

Röjning 

Gallring 

Föryngringsavverkning 

 

Även den mark som man inte ansåg var bete planterade man igen och började 

producera virke på, även bokskogar, hagmarker med mycket träd och glesa lövskogar 

blev granmonokulturer. På 1960 – talet började personer med naturvårdsinriktning att 

protestera mot detta och då insåg man att bokskogen höll på att försvinna. Detta 

ledde till en lagstiftning om bokskogen och senare ädellövskogen (11). På 1990 – 

talet såg man värdet av att bedriva skogsbete, dock fanns det få arealer kvar förutom 

på Gotland, och man började jobba med att restaurera gamla naturbeten. 
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Skogsbruket idag. 

 

Dagens skogsbruk har sin idé från 1700 – talets Tyskland. Idén med skogsbruket är 

att man ska kunna ta ut virke utan att virkesförrådet i skogen minskar (11). I det 

ursprungliga trakthyggesbruket så delade man in sin mark i lika stora delar och i lika 

många delar som man beräknade att omloppstiden var. Gjorde man på detta vis 

kunde man avverka lika mycket skog varje år och ha en del av skogen i varje ålder. I 

dagens skogsbruk gör man likadant men man har mer koll på hur fort skogen växer 

på olika platser och hur stor virkesvolymen egentligen är genom olika mätningar av 

grundyta och övrehöjd med mera (1). Idén är också att när man beräknar hur 

mycket man ska slutavverka så tar man den årliga tillväxten minus gallringsuttaget. 

När man sedan har avverkat så planterar man ny skog. Idag vet man mer om hur det 

är att sköta en monokultur jämfört med hur det är att sköta en blandskog, lövskog 

eller en olikåldrig skog (11).   

 

När man slutavverkar så finns det regler som man måste följa och dessa står i 

skogsvårdslagen (13). En av de viktigaste grundprinciperna är att man ska sköta 

skogen på ett sådant sätt att man hushåller med skogen ur ett längre tidsperspektiv, 

vilket preciseras i produktions och miljömålen. Man måste lämna in en anmälan om 

avverkning till skogsstyrelsen om man ska avverka ett bestånd som är större än 0,5 

ha. Detta skall göras minst 6 veckor före den planerade avverkningen. Detta för att 

skogsstyrelsen ska ha en chans att ge sig ut och kontrollera i beståndet om det finns 

höga natur – eller kulturvärden som man måste ta hänsyn till vid avverkning (13). 

Dock händer inte detta så ofta eftersom att de redan har blivit upptäckta av 

länsstyrelsen och skogsstyrelsen när de gjorde nyckelbiotopsinventeringen (25).  

 

När man avverkar lämnas döda träd och högstubbar som är hem åt flera olika 

insekter och fåglar. Mot sjökanter och våtmarker lämnas en kantzon som skyddar 

ner mot vattnet (26).  

 

Skogsvårdslagen ändrades 1993 och då fick naturvården ett större utrymme än vad 

den hade innan. Dock kan det uppstå konflikter i och med bevarandet av arter (13). 

Ett exempel är att man ska låta skogen vara sluten under hela omloppstiden. Ur en 

ekologisk och biologisk synvinkel så vill man hellre ha en öppen och gles skog men 

även skuggiga skogar. Andra exempel är att man inte får ha allt för mycket död 

barrved liggande i skogen på grund av risk för massförökning av skadeinsekter, till 

exempel granbarkborre. Lagen säger att man får ha max 5 m
3
/ha färsk död ved 

liggande i skogen (13).  
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Ett annat alternativ mot trakthyggesbruket är att man kan utföra blädning som 

innebär att man plockhugger träd i olika diametrar och aldrig gör kalhyggen (1). Om 

man börjar med blädning så behöver man en skog som är olikåldrig och har olika 

storlek på diametrarna.  Man kan även bedriva en annan typ av trakthyggesbruk där 

man lämnar kvar fröträd så att det blir en naturlig föryngring istället för en 

plantering (1).  
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Biologisk mångfald 

 

Biologisk mångfald kan man se som tre olika punkter: 

 

”Mångfalden på ekosystem – och landskapsnivå” 

”Mångfalden av arter och samspelet mellan arter” 

”Mångfalden av genetisk variation mellan arter och populationer”(15) 

 

Idag vet man inte riktigt hur många arter det finns på jorden, troligtvis så finns det 

mellan 5 – 10 miljoner men en del forskare, till exempel Nilsson , S.G, hävdar att det 

finns fler. Antalet arter som är beskrivna är runt 2 miljoner och den stora frågan är 

om arter försvinner snabbare än vad man hinner beskriva nya (11). Tack vare Carl 

von Linné så har vi i Sverige mycket kunskap om våra inhemska arter. Det finns mer 

än 61 000 arter som är kända och där cirka 50 000 är flercelliga, hur dessa är 

fördelade i Sverige kan man inte säga mycket om (11).  

 

Man vet att mängden arter minskar i Sverige från norr till söder, detta gäller alla 

organismgrupper (11). Dock ska man vara medveten om att det skiljer sig mycket 

regionalt. Desto högre man är över havet desto mindre arter finns det. Är marken 

kalkrik finns det en större mångfald av arter gentemot kalkfattig mark. Av alla 

organismgrupper som finns är ungefär hälften av arterna i dessa knutna till träd och 

ved. Hos svampar är andelen lite högre medan hos mossor och kärlväxter är det en 

lägre andel som är knutna till träd eller skog. De flesta av de arter som är knutna till 

träd eller skog är knutna till död ved, som är hem för många arter. Tittar man på 

Sveriges svampar är mer än 2500 av cirka 13 000 arter knutna till död ved och när 

det gäller skalbaggar så är 1300 av cirka 25 000 arter knutna till död ved (11).  

 

I dagsläget vet man inte hur många olika arter som är knutna till olika naturtyper.  

Den man tror är den artrikaste naturtypen är ursprunglig ädellövskog (10). Detta 

eftersom det är många svampar, lavar och insekter som är beroende av gamla 

ädellöv. Har man en riktigt gammal ädellövskog så kan det finnas över 300 olika 

lavar inom små ytor i denna skog. Av dessa 300 lavar så växer cirka 150 – 200 

stycken på träd i en skog som har haft en lång kontinuitet (11). 

 

Varför förändras då denna mångfald av arter? Det är för att vi i idag brukar skogen 

och marken på ett annorlunda sätt än de gjorde förr. Människans antal har även en 

inverkan på mångfaldens förändring (2). Innan vi började bruka skogen så var det en 

mindre tydlig gräns mellan skogsmark och jordbruksmark, till exempel fanns buskar 

både på den betade marken men även den mark som låg precis intill huset.  
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Det finns många olika argument för att vi ska bevara den biologiska mångfalden. I 

1993 års skogsvårdslag så fick miljöintresset lika stor vikt som virkesproduktionen: 

”Skogen är en nationell tillgång som ska skötas så att den ger en god avkastning 

samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även 

till andra intressen”(13).  Ett av argumenten är det ekonomiska. På kort sikt kostar 

bevarandet av arter mer än vad man får ur av det. På längre sikt kan man ta exemplet 

i regnskogen. Att man försöker hitta arter som innehåller viktiga kemiska substanser 

som kan vara till nytta för oss människor. Man kan även ha turism som bidrar till att 

skogen får ett högre ekonomiskt värde.  

 

Det finns även etiska och moraliska argument (11). Dessa argument borde väga tungt 

när man ska bevara arter. Detta handlar om att vi ska bevara vårt naturarv, men även 

kulturarv till kommande generationer. Det motargument man kan få är arter ändå dör 

ut av naturliga orsaker som till exempel klimatförändringar. Människans påverkan är 

dock 100 – 1000 gånger större än det naturliga utdöendet (11). När vi avskogar 

tropikerna så försvinner många arter, men även i våra skogar försvinner det många 

arter till följd av hur vi sköter vår skog. Ett exempel på det är mellanspetten som är 

väldigt ekberoende och som försvann ur vårt land 1982. Det handlar även om att alla 

länder måste samarbeta över landsgränserna och ta sitt eget ansvar genom att bevara 

sitt lands ansvarsarter. Man bör även ge pengar till fattigare länder som behöver hjälp 

med att finansera sin naturvård och bevarande av arter.   

 

Det finns även pedagogiska och vetenskapliga argument. För att kunna undervisa och 

framförallt forska så är det bra att man har en hög biologisk mångfald. Undersöker 

man en orörd skog så kan man få ut mycket kunskap om hur man på bästa sätt kan 

sköta den skogen som vi har nu ur ett uthållighets perspektiv (11).  

 

Att man har skog intill sitt hus eller lägenhet kan också påverka oss människor då det 

är viktigt ur folkhälsosynpunkt (11).  

 

Konstnärer och vetenskapsmän har hittat mycket idéer ute i naturen och därför kan 

man även ha ett estetiskt argument. Många konstnärer målar av gamla träd och dessa 

träd innehåller i sin tur hotade arter.  

 

Artbevarande 

 

Man började med naturvård när man började inrättade nationalparker (7). I Sverige 

så inrättades de första nationalparkerna i fjällkedjan, sedan kom man på att det finns 

värdefull natur i södra Sverige med. 1909 så avsatte man 368 hektar i Gotska 
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Sandöns naturskog, vilket i dagens mått är väldigt lite. De andra nationalparkerna 

som avsattes 1909 var: Abisko, Stora Sjöfallet, Sarek, Pieljekaise, Sonfjället, Hamra, 

Garphyttan och Ängsö (7). Det fanns även hembygdsrörelser som skyddade gamla 

stora träd som till exempel ek. Naturvården i början av 1900 – talet bestod i att 

avsätta små områden som skulle tjäna som referenser.  

 

Från 1930 – talet och framåt började man avsätta mark till naturreservat. Dock var 

det först efter 1964 när naturvårdslagen upprättades som de benämndes som 

naturreservat. Det som tog naturvården framåt var staten som inom domänverket, 

nuvarande Sveaskog, avsatte sina naturskogar till reservat. När de började använda 

mer skogsbruksåtgärder så började man även inse att skyddsvärd skog höll på att 

försvinna. Därför avsattes områden som kunde vara allt från en hektar upp till flera 

hundra hektar. I dessa reservat fortsatte man att ta ut den döda veden som låg där 

(11).  

 

Det som gjorde att folk öppnade ögonen för naturvården på 1950 och 1960 - talet var 

att vi övergick till trakthyggesbruket och hyggena som blev lämnade blev allt större 

och större. Det var även en växande miljörörelse som gjorde att det blev ett 

ställningskrig mellan skogsbruket och naturvården. I 1948 års skogsvårdslag 

nämndes ingenting om naturvård och i 1979 års lag hade det tillkommit en paragraf 

som nämnde det. Då fokuserades det mycket på fjällkedjan, medan år 1984 så kom 

det till en ädellövskogslag. Branscher och framförallt Skogsstyrelsen var några av de 

som gav ut handböcker i flora och fauna och hur man ska vårda dessa två delar i 

skogsbruket. Det var år 1993 som naturvården kom i samma fokus som 

virkesproduktionen (13). Även undertecknandet av Rio – konventionen förändrade 

synen på naturvården i skogsbruket.  

 

Det finns en svensk modell för artbevarande i skogsbruket. Den går ut på att det finns 

tre delar som är: 1) Generell hänsyn, som går ut på att man ska bevara så mycket som 

möjligt som har ett värde för den biologiska mångfalden i alla bestånd där man gör 

skogliga åtgärder, till exempel att man lämnar död ved och stubbar. 2) Förstärkt 

hänsyn: är när man tar hänsyn till naturvärden i skogsbruket som man ska vara rädd 

om. 3). Frivilligt avsättande och formellt skydd av skog, är när man avsätter 0,5 

hektar där man inte får göra några åtgärder som kan skada dessa värden (10)  
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Andra svenska modeller är: 

 

 Nyckelbiotoper, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal: miljöer för 

rödlistade arter är förutom reservat de viktigaste områdena ur bevarande 

synpunkt (23).  

 

 Gröna planer: Skogsbruksplaner där minst 5 % av skogsinnehavet ska 

avsättas till naturvård (25).  

 

Det finns fler olika modeller i skogsbruket som man kan använda sig av när det 

gäller naturvård som bevarar naturvärden.  

 

 ASIO – modellen: Går ut på att man härmar naturliga störningar så mycket 

som möjligt, till exempel bränder med mera. Denna idé kommer från 

Nordamerika (24).  

 

 Certifiering: De olika certifieringarna som finns är FSC (18) och PEFC 

(21). Här så är det mer detaljerat hur man ska ta hänsyn i skogsbruket. 

 

Grunder i artbevarande.  

 

Det var när man började med avel med tamdjur som man insåg att det inte är bra med 

små populationer. Var det en grupp på mindre än 50 individer så såg man efter 

några generationer att det uppstod defekter och sjukdomar som är orsakade av för lite 

genetisk variation (9). Nu är det inte individer i sig som man kollar på utan en 

genetiskt effektiv population. Att det är en liten genetisk variation behöver inte vara 

dålig på kort sikt, förutom inavel, om det kommer in andra gener i den lilla 

populationen. Det är dock en risk på lång sikt eftersom att det blir svårare att anpassa 

sig om miljön förändras.  

 

Man har även hittat ett samband mellan en ytas storlek och artantal. Ju större yta 

desto mer ökar artantalet för en viss naturtyp, dock kommer den ökningen att plana 

ut ju större ytan är (5). Att antalet arter ökar är inget märkvärdigt med ökande yta, 

detta beror på att markens förutsättningar varierar med olika betingelser så som 

vatten, sol med mera. Dock finns det nya teorier som säger att arternas förekomst 

beror på en historia som de har på den ytan och på slumpen.  

 

En teori som finns för bevarande biologi är öbiogeografi som säger att antalet arter 

på en ö bestäms av invandring av arter och utdöende av arter. Denna teori slog 
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igenom på 1960 – talet. Man kan säga att hastigheten avtar med ökande antal arter på 

ön och utdöendet ökar med antalet arter men minskar ju större ön är. Det man ska 

inse här är att detta gäller en stor ö som inte är isolerad (16). 

 

Man kan även kolla på metapopulationsekologin som liknar öbiogeografin men 

handlar endast om en art och inte flera (9). En metapopulation är grupp av en art som 

ligger så pass nära varandra att de ska kunna spridas sig mellan dessa populationer.  

 

 

 

 
Figur 1 Metapopulation 

 

En klassisk metapopulation sprider sig och förekommer fläckvis. Här sker det 

frekventa förflyttningar mellan habitatfläckarna (Figur 1). I de gråa cirklarna finns 

det arter medan de vita är habitat utan arter (9).  
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Figur 2 Relikt metapopulation 

 

En relikt metapopulation innebär att de lokala populationerna isoleras (9). Detta 

händer ofta arter med låg spridningsförmåga (Figur 2). 

 

 
Figur 3 Fastland – ö - metapopulation 

 

I fastland – ö – population finns det arter hela tiden på den stora ön. De små 

habitatöarna utanför är ofta där populationer försvinner (Figur 3) (9).  

 



 
 

12 
 

 
Figur 4 Fläckvis utbredd population 

 

I en fläckvis utbredd population finns det populationer hela tiden i habitatfläckarna. 

Detta gäller ofta arter med stor spridningsbenägenhet (Figur 4) (9).  

 

Olika arter kan sprida sig olika mycket, de som kan flyga/sprida sig långt har en 

bättre möjlighet att hitta ett habitat som passar dem än de som inte kan flyga till 

exempel. Det är inte endast avståndet på spridningen som är viktig utan också om en 

art som kan sprida sig men få individer av den arten sprider sig, det vill säga 

spridningsbenägenheten. Det finns en viktig regel vad gällande spridning och det är 

att habitat som är stabila i tid men som varierar mycket i rum selekterar fram arter 

med låg spridningsbenägenhet (11).  

 

Arter har olika arealkrav, ett arealkrav är helt enkelt den area som en art behöver för 

att kunna fortplanta sig och kunna genomföra sin livscykel på ett bra sätt (16). 

Vargen till exempel behöver en stor area, flera kvadratmil, medan en lite småfågel 

endast behöver 0,5 – 2 hektar (11). Hur stor areal som en art behöver avgörs av hur 

stor en art är kroppsmässigt men även vart i trofinivån som den är. Det varierar även 

mellan predatorer och växtätare där predatorer behöver större areal än en växtätare 

av samma storlek. Hemområden överlappar varandra ju större en art är för dess 

individer. När man pratar om arealkrav så ska man ta en stor hänsyn till detta då det 

finns specialiserade arter med väldigt stora arealkrav.  

 

Det är inte rimligt att tro att en individ av en art kommer att överleva i ett habitat. 

Därför så pratar man om minsta livskraftiga populationen (MVP). Detta kan man ta 

fram med olika dataprogram som beräknar fram hur många individer det måste 

finnas i en population för att den ska vara livskraftig. Det finns många olika viktiga 
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variabler så som: populationsstorleken i dagsläget, hur antalet varierar mellan olika 

variationer, förökningstakten och hur många som dör. Det som är svårt att modellera 

när man beräknar MVP är hur miljön kommer att förändras under tiden (16).  

 

Det finns flera tröskelvärden när man undersöker olika modeller och när någon av 

dessa nivåer underskrids så kommer arten att försvinna, dock ofta med en 

tidsfördröjning. När habitaten minskar för en art där den lever så kommer arten också 

att minska i antal. När habitat och artantalet har minskat till en sådan nivå att inte 

arten kan leva vidare så kommer arten att minska snabbare än vad 

habitatminskningen gör (16).  

Sveaskogs naturvårdsarbete 

 
Av landets hela produktiva skogsmark så äger Sveaskog 15 % och cirka 650 000 

hektar av denna produktionsmark används till naturvård (ca 20 %). Dessa siffror 

gäller nedanför fjällskogsgränsen medan i fjällskogen så är 50 % avsatta till 

naturvård eftersom att de arbetar med skogscertifiering enligt FSC. Sveaskog bidrar 

med sitt naturvårdsarbete till Sveriges nationella miljömål Levande skogar och 

Myllrande våtmarker (14).  

De har olika strategier när de gäller naturvården, det är allt från stora ekoparker som 

är sammanhängande landskap till naturhänsyn vid avverkning.  

  

Val av naturvårdsskogar 

 

När Sveaskog väljer ut sina naturvårdsskogar så använder de något som de kallar 

hänsynsprioritering vilket innebär att de söker ut i ett register skogar med höga 

naturvärden. Det kan vara reservat, nyckelbiotoper och andra skogar som de tidigare 

avsatt som värdefulla skogar som kan ha målet Naturskog orörd (NO) eller 

Naturvård skötsel (NS). Även de skogar som har ett internationellt och nationellt 

intresse har valts ut men även löv- och ädellövskogar som man ska restaurera har 

valts ut (14).  

Nästa steg i denna prioritering är att man rangordnar dem 1, 2, 3 och 4 där 1 är högst 

och har höga naturvärden och 4 lägst. De med höga naturvärden bevaras och kan på 

sikt att bli naturreservat och nyckelbiotoper. På andra plats kommer 

naturvärdeslokaler och på tredje kommer restuareringsskogar. Dessa skogar har inga 

höga naturvärden idag men de har en hög ekologisk potential och kan därför 

utvecklas till naturvårdskogar (14). De på fjärde plats har ingen mjölighet att 

utveckla höga naturvärden och blir så produktionsskog. 
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Den frågeställning som är ställd är om det är behov av skötsel i Sveaskogs 

nyckelbiotoper som är under 1,5 hektar? Dessa nyckelbiotoper ska ha arter beskrivna 

i Sveaskogs artdatabas.   

 

 

Metodik 

 

 

Sveaskogs skogsregister bygger på en ArcGIS lösning med en bakomliggande 

databas. Naturvårdsregistret är en egen databas. Artdatabasen är en tabell som ligger 

i naturvårdsregistret. Skogsregistret och naturvårdsdatabasen har en koppling mellan 

varandra med hjälp av tabeller. En tabell kan till exempel vara ståndortsegenskaper, 

avdelningar, skiften med mera. Artdatabasen är helt fristående då det är en punkt 

tabell (29).   

 

Utsökningen av nyckelbiotoper började med att koppla ihop vissa tabeller från 

skogsregistret med naturvårdsdatabasen för att få nyckelbiotoper inom Hultsfred, 

Vimmerby och Växjö kommun som var satta och under 1,5 hektar. För att få fram 

om nyckelbiotoperna har ett art fynd rapporterat så gjordes en ”spatial 

överläggsanalys”. Detta innebär att man kopplar ihop den första sökningen med 

punkt tabellen med arterna (29). En överläggsanalys bygger på att man låter systemet 

undersöka om punkterna för arterna ligger inom nyckelbiotoperna rent geografiskt. 
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Bild 1: Här ser man hur den sökning som gjordes ser ut.  

 

Det första som gjordes var att söka ut nyckelbiotoper som redan hade arter angivna i 

datasystemet. De skulle även vara under eller lika med 1,5 ha. Sökte ut 

nyckelbiotoper i områdena runt Växjö, Hultsfred och Vimmerby för att få ett bra 

urval och göra det praktiskt möjligt att besöka dem. I denna utsökning kom det upp 

69 stycken biotoper.  De med däggdjur eller fåglar valdes bort då de kan ha flyttat 

därifrån och endast en observation räcker inte för att säkerhetsställa att de finns där. 

Även insekter valdes bort då de inte finns i något system. Därför valdes endast 

biotoper med kryptogamer och kärlväxter.   

 

När nyckelbiotoperna var utvalda gjordes en checklista där det fanns en beskrivning 

om arten och vilka livskrav den behöver för att kunna leva och sprida sig. Efter att ha 

skrivit denna beskrivning var det dags att åka ut och besöka biotoperna. Sammanlagt 

fanns det beskrivning på 29 stycken men till slut så blev endast 19 besökta och 

beskrivna på grund av olika omständigheter så som regn som gjorde att vägar var 

bortspolade och vägbommar med mera.  

 

När biotoperna var besökta så skrevs det en beskrivning om varje nyckelbiotop och 

en eller flera skötselåtgärder föreslogs. 
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Resultat 

I 15 av 19stycken nyckelbiotoper återfanns någon eller några av de arter som finns i 

artdatabasen (Figur 5a och b). I 7 av 19 stycken nyckelbiotoper hittades fler arter än 

vad som finns i artdatabasen. I 2 av 19 nyckelbiotoper behövs ingen skötsel i 

dagsläget (figur 6). Den vanligaste åtgärden som bör vidtas är utökad försiktighet vid 

utförande av skogliga åtgärder i närliggande bestånd. 

 

 

 

 
Figur 5a. Här ser vi antalet arter i varje nyckelbiotop som finns i artdatabasen (mörk 

gråa staplar) i jämförelse hur många som hittades vid varje nyckelbiotop (ljus gråa 

staplar). Det visar även hur många arter som hittades utöver de som fanns i 

artdatabasen. 
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Figur 5b Fortsättningen på föregående Figur 5a.  Här ser vi antalet arter i varje 

nyckelbiotop som finns i artdatabasen (mörk gråa staplar) i jämförelse hur många som 

hittades vid varje nyckelbiotop (ljus gråa staplar). Det visar även hur många arter som 

hittades utöver de som fanns i artdatabasen. 

 

 
Figur 6 Olika skötselförslag på de olika nyckelbiotoperna där 0 = Ingen åtgärd, 1 = 

Bränning, 2 = Röjning av gran, 3 = Bete, 4 = mer inventering, 5 = skapa mer död ved, 6 

= utöka/lämna kantzon, 7 = Försiktighetsåtgärder bör vidtas när man gör skogliga 

åtgärder i närliggande bestånd och 8 = utöka biotop. 

 

För mer information om varje biotop se Bilaga. 
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Diskussion 

 

Att den vanligaste åtgärden är att man ska ta det försiktigt när man gör skogliga 

åtgärder i närliggande bestånd visar på att nyckelbiotoperna är i bra skick även om 

det behövs skötsel i en del av dem. Man kan då börja fundera på om det är läge att 

utöka nyckelbiotoperna så att de år en kantzon som kan skydda dem.  

 

Att fler arter hittades utöver de som är i artdatabasen visar på att fler naturvärden 

finns i dem än de som redan är hittade. Därför så borde man göra en ny inventering 

med jämna mellanrum så att man har koll på läget idag och inte hur det var för några 

år sedan då miljön ändras. 

 

Det är även viktigt att man bevarar död ved eftersom att det är många vedlevande 

insekter som är beroende av det. De flesta av dessa vedinsekterna är även rödlistade 

och starkt hotade.  

 

Undersöker man hur nyckelbiotoperna var i dagsläget så ser man att de flesta arters 

livskrav uppfylls vilket är ett bra tecken på att arterna trivs i dessa områden. Vissa 

biotoper behöver man inte göra någonting med utan låta dem vara och en del behöver 

man sköta mer. De som man inte behöver sköta ligger redan med mark runt om som 

är svår åtkomlig för människan att bedriva skogsbruk på. Speciellt bergbranterna 

behöver man inte ha lika mycket skötsel i än till exempel en betad hagmark. Dock så 

ska man vara försiktig med branterna också så att man inte gör åtgärder allt för nära 

som gör att området skadas.  

 

Det man även kan se är att områden som har påverkats av människan innan det blev 

nyckelbiotoper behöver man också ha en skötselplan till. Den stora risken med dessa 

områden är att de växer igen av gran och sly med mera.   

 

Det som jag kan se som ett hot mot en del av nyckelbiotoperna är att det är en del 

som ligger mitt i produktionsskogar som inte har några andra lokaler med höga 

naturvärden. De ligger som öar i ingenmansland och kan inte sprida sig lika lätt som 

om det skulle finnas liknande miljöer i närheten. Man har ingen arvtagare till de 

naturvärden som finns där idag. 

 

Om det endast finns en skyddsvärdart i en nyckelbiotop så är det lättare att tillgodose 

den artens behov istället för att om man har en nyckelbiotop med flera arter så är det 

svårare att tillgodose alla arters livskrav. Det som var en genomgående trend i dessa 

biotoper är att om man har flera olika arter så har de ändå någorlunda liknande 

livskrav vilket borde underlätta i arbetet.  
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Finns det verkligen tid och möjlighet att bevara alla arter som man vill? Den frågan 

kan nog ingen svara på men alla som jobbar med naturvård förstår nog att det inte är 

så lätt. Vissa arter dör ut av naturliga orsaker även om vi människor antagligen har 

ett litet finger med i spelet så arter dör ut snabbare än beräknat. Sedan så finns det ju 

de arter som inte skulle ha dött ut om inte vi hade varit med och påverkat och en 

sådan påverkan är klimatet. Att se skillnad på dessa två olika utdöenden är nog inte 

så lätt.  

 

Att bevara alla arter känns inte heller som en möjlighet. Visst ska man eftersträva det 

men samtidigt så dör arter ut snabbare än vad vi tror. Vilka man ska satsa på vet nog 

ingen. På Sveaskog så satsar man inte endast på en art eller flera arter utan man 

satsar på att se det stora hela
 
(29). Sveaskog försöker även att bevara så stor biologisk 

mångfald som möjligt på sina skogsmarker. Gisela Björse på Sveaskog säger att det 

är väldigt svårt att kunna mäta och se hur man lyckas med sina mål, detta eftersom 

att man inte har något ursprungsläge och man vet inte hur det ändras över tid
 
(29). 

Ibland kan det komma upp ett visst område som de satsar extra på och där de gör 

bedömning att insatsen som de har gjort gör nytta.  

 

Börjar man prata om ekonomin till att bevara alla arter så kan man se att Sveaskog 

har satt av 20 % av sin skogsmark till naturvård och där satsar man pengar på skötsel 

i princip alla 20 %. Hur Sveaskog lyckas med detta kommer framtiden att utvisa
 
(29).  

 

Om man tittar på om det finns lättare eller svårare biotoper att sköta så kan man inte 

riktigt se det så eftersom att det är så många faktorer som spelar in. Vissa faktorer är 

intervaller, om det är något virkesutfall, framkomlighet med mera. Ska man ändå 

utse någon ”lätt” biotop så är det NO - områden som är ”lätta” att sköta då dessa inte 

har någon skötsel.
 
(29). Dock tycker jag att man ska undersöka dessa områden då de 

kan ändras över tid och kan på sikt kanske behöva skötsel.  

 

Det som man hade kunnat önska sig från Sveaskogs håll är att alla inventerare, som 

jobbar på sommaren, använder artportalen när de lägger in nyckelbiotoperna i 

systemet. Detta skulle underlätta även i framtiden eftersom att man inte vet om till 

exempel regeringen får ett direktiv från EU som säger att de ska satsa på vissa arter 

och har man inte med det i systemet får man ut och inventera alla nyckelbiotoper 

igen. Är en inventerare osäker på vad det är för art så kan den ta kort, för den 

tekniken finns idag med alla mobiler med mera, och fråga någon kunnig på området 

vad det är för art.  
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Inför inventeringssäsongen så skulle man utbilda dem i hur man lägger in arterna i 

artportalen (vet inte om detta görs idag) samtidigt som de utbildas i 

naturvärdesbedömning (NVB). Ett annat förslag är att om en inventerare märker att 

det mycket höga naturvärden att man kan säga till för att sedan skicka dit en expert 

inom området, till exempel kärlväxter. 

 

Metoddiskussion 

Den metod som jag har använt mig av, söka ut via ett datasystem, välja ut biotoper, 

kolla upp arternas livskrav och sedan besöka dem tycker jag har fungerat bra. Det 

som har hindrat mig som jag känner är att jag inte har kunnat alla arter, i alla fall inte 

lavar och mossor. Men och andra sidan så har jag lärt mig en hel del när ja har gjort 

detta arbete. Sedan att jag inte har hittat alla arter kan bero på att den som 

inventerade var ute på en annan tidspunkt än vad jag har varit.  

 

I en del nyckelbiotoper var det ett antal år sedan som de besöktes och de har 

säkerligen förändrats både i form och i utseende. Där kan jag tycka att man ska ha 

regelbundna kontroller av alla nyckelbiotoper. Mest för att försäkra sig om att de är i 

sådant skick som de var ifrån början. En vanlig tidsperiod skulle kunna vara 5 – 10 

år.  

 

Sedan tycker jag att man borde försöka få till mer inventering och se om det finns 

rödlistade arter i områdena. En signalart signalerar ju endast om det finns höga 

naturvärden i området och om de finns så tycker jag i alla fall att det borde finnas 

andra arter.  

 

Att undersöka nyckelbiotoper med hjälp av signalarter tycker jag har fungerat bra. 

Visst hade man velat se fler i verkligheten men att bara komma ut och försöka hitta 

dem har gett mig väldigt mycket. Kanske ska man kunna välja kurser inom 

signalarter eller mossor och lavar, när man läser till biolog eller något annat som 

sysslar med detta. Jag tror att det skulle vara en bra idé och kompetensen skulle bli 

ännu högre.  

 

Ett annat sätt som man kanske kan göra det på är via datorn. Dock vet jag inte riktigt 

hur detta skulle utformas men det finns säkert dataprogram och annan utrustning som 

kan hjälpa till.  
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Slutsatser 

 Bra skick på nyckelbiotoperna 

 Den skötsel som man bör inrikta sig på är att gallra bort granen, inom ett 

tidsspann på 5 – 10 år. 

 Där man inte kan bedriva skogsbruk eller där det är svåråtkomligt där 

behöver man inte heller ha några skötselåtgärder. 

 Mer utbildning till inventerarna.  

 Anlita inventerare som är specialiserade på olika områden, att undersöka om 

det finns högre naturvärden i vissa lokaler än vad man vet idag.  

 Skapa mer död ved och låta den döda ved som finns vara kvar. 
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Ordlista 

 

 ArcGIS – ett geografiskt informationssystem där en databas är kopplad till en 

karta (29).  

 

 ASIO-modell – När man låter skogsbrukets metoder härma de naturliga 

störningarna så som brand med mera, klassificeringsmodell för brandfrekvens 

(24).  

 

 Ekopark – Stora sammanhängande landskap med höga ekologiska värden 

(28).  

 

 FSC (Forest Stewardship Council) – en oberoende och internationell 

medlemsorganisation som bedriver frågor så att världens skogar ska bedrivas 

så att de är miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomisk livskraftigt 

(18).  

 

 Fröträd – utvalda träd som har en god fröproduktion (1).  

 

 Grundyta – Arean av tvärsnittet av en stam eller summan av flera sådana 

stammar (26).  

 

 Gröna planer – en skogsbruksplan som är inriktad på att höja skogens alla 

värden (25).  

 

 Hemområde – ett område som ett djur eller grupp håller sig under en viss tid 

(24).  

 

 Hänsynsprioriterad produktionsskog - Produktionsskog som har 

naturvärden i sig men inte så pass höga att de kan avsättas till en 

naturvärdeslokal (28).  

 

 Kantzon – en remsa som lämnas mot till exempel en sjö för att skydda 

artmångfalden (26).  

 

 Kulturbete – bete som man har på åkermark (24).  

 

 Levande skogar – ett av de nationella miljömålen där skogen ska bedrivas på 

ett sådant sätt att den biologiska produktionen ska bevaras samtidigt som man 

värnar om den biologiska mångfalden och man sparar kulturvärden. Man ska 

även värna som det sociala (20).  

 

 Livscykel – förändringar hos en organism som är förprogrammerade så att 

det går från ett stadium till den återkommer till samma stadium. Ett exempel 

är till exempel spridning till andra områden (24).  
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 Myllrande våtmarker – våtmarkernas ekologiska funktion samt den 

vattenhushållande funktionen ska bevaras samt att värdefulla våtmarker 

bevaras (24).  

 

 Nationalpark – är ett område där man försöker att bevara en viss naturtyp i 

dess ursprungliga form eller i ett skick som knappt är rört
 
(24).  

 

 Naturskog orörd (NO) – skog med höga naturvärden där man inte bedriver 

någon skötsel
 
(28).  

 

 Naturvård skötsel (NS) – skog med höga naturvärden där man har skötsel 

insatt som en åtgärd
 
(28).  

 

 Nyckelbiotop – områden av skog med höga naturvärden
 
(24).  

 

 Nyckelbiotopsinventeringen – Skogsstyrelsen har inventerat områden och 

undersökt vart det finns värdefulla miljöer
 
(25).  

 

 PEFC (Promoting Sustainable forest management) – en paraply organisation 

som står för att man ska bedriva ett hållbart skogsbruk
 
(21).  

 

 Pollenanalys – en analys metod av pollen som kan säga vilka arter och i hur 

stor mängd som dessa arter funnits i ett område förr i tiden
 
(24).   

 

 Population – ett antal individer av en viss art som finns på ett visst område 

under en viss tid
 
(24).  

 

 Predator – djur som dödar andra djur och lever av det
 
(24).  

 

 Produktionsskog – Skog som man får ut virke från och ger en ekonomisk 

avkastning
 
(1).  

 

 Punkt tabell – en tabell innehållande information och koordinater till olika 

punkter och som kan visualiseras i GIS
 
(29).  

 

 Rio – konventionen – en konvention som 1992 arbetades fram av världens 

regeringar som sa att man ska bibehålla den biologiska mångfalden
 
(23).  

 

 Trakthyggesbruk – innebär att ett skogsbestånd, avverkas, planteras, röjs, 

gallras och avverkas igen
 
(1).  

 

 Trofinivå – en pyramid av olika näringskedjor där den över äter den som är 

under i pyramiden
 
(24). 

 
  Övrehöjd – ”medelhöjden av de 100 grövsta träden på ett hektar”

 
(1)
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Alla biotoper har koordinatsystemet Sweref99-TM. 

Ljungby  

 

1. Avdelningsobjektid: 1165455 

 

 
Bild 2. Sandbarrskogen i Ljungby som besöktes. 

 

Typ: Sandbarrskog – 1,2 ha. 

 

Ålder: 31 år 

 

Trädslagsfördelning: Tall: 75 % Gran 20 % Björk 5 %. 

 

Koordinater: N: 6301352  

E: 443260 

 

Beskrivning: En tallskog med mycket ris så som lingon, blåbär och ljung. Inga 

naturliga störningar.  Hittade inte mosippa. 

 

Arter:  
 

 Mosippa (Pulsatilla vernalis) 

 

Växer ofta på isälvsmaterial som ofta ligger intill rullstensåsar och sandfält. De växer 

ofta i sydläge där solen skiner mycket och där det är tidig snösmältning. Trivs inte 

när det är blåbärsris eller tät ljung och är beroende av markstörningar som ger blottor 

i jordtäcket för att den ska kunna gro och tycker inte om gödsel. Hoten mot den är 

ris, gräs och mossor som gör att markerna växer igen, även att bete har upphört. Att 

antalet skogsbränder har minskat är även ett problem för den.
 
(17).   
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Tabell 1 Mosippans livskrav. 

Mosippa 
 

  Störningar Nej 

  Ris  Ja 

  Gräs Ja 

  Mossa Ja 

 

 
Figur 6 Gränsar mot 2695631. Runt om är det produktionsskog samt en vattentäkt. 

Skötselförslag: 

 

Idag: Här behöver man bränna för att gynna mosippan. Detta eftersom att hoten som 

den har mot sig finns i denna biotop så som, ris, gräs och mossa. Man behöver även 

bränna för att få till en störning som gynnar den. Det man även skulle kunna göra är 

att slå ihop denna biotop med 2695631 och få en enda stor biotop.  

 

Framtiden: Här behöver man ha bränder med jämna mellanrum annars så kommer 

riset att ta över igen. Slår man ihop den med biotopen bredvid får man en ännu större 

yta som gör att den har större chans att överleva.  

Nyckelbiotop 

Vattentäkt 

Produktionskog 
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2. Avdelningsobjektid: 1381552 

 

:  

Bild 3. Barrnaturskog.  

 

Typ: Barrnaturskog – 0,9 ha 

 

Ålder: 120 år. 

 

Trädslagsfördelning: Tall 10 %, Gran 80 %, Björk 10 %. 

 

Koordinater: N: 6303013 

E: 445393 

 

Beskrivning: En tät äldre granskog som låg mitt inne i skogen. Inte mycket 

ljusinsläpp och lite vegetation på marken. Fanns ett dike som låg mitt i 

nyckelbiotopen. Långfliksmossa hittades i nyckelbiotopen. 

 

Arter: 

 

  Långfliksmossa (Nowellia curvifolia) 

 

Långfliksmossan växer i sluten och tät granskog på murken ved, helst ska barken ha 

trillat av på lågorna. Den signalerar höga naturvärden. Den indikerar även skog med 

hög luftfuktighet och där det funnit mycket ved i olika nedbrytningsstadier
 
(12).  
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Tabell 2 Långfliksmossan livskrav. 

Långfliksmossa 
 

  Lågor Ja 

  Sluten skog Ja 

  Äldre skog Ja 

 

 

 

 
Figur 7 Nyckelbiotopen är omringad av hänsynsprioriterad skog men också en försöksyta där SLU 

försöker odla olika trädslag så som contorta, svart gran och björk med mera. Detta försök startade 1987. 

Man ser även att nyckelbiotopen angränsar till annan mark. 

Skötselförslag:  
 

Idag: Lämna orörd då alla dess livskrav finns. Runt om denna nyckelbiotop så är det 

skyddsvärdskog. Det som är riskabelt är att den gränsar mot en annan markägare. 

Man skulle kunna prata med markägaren bredvid och se vad den personen har för 

planer för området precis intill. 

 

Framtiden: Lägga in mer död ved då den troligen kommer att murkna och försvinna. 

Sedan så behöver långfliksmossan död ved för att kunna överleva och därför så 

behövs det mer död ved för att den ska fortsätta att finnas i området.  

  

Nyckelbiotop 

Försöksyta 

SLU 
Hänsynsprioriterad 

skog 
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3. Avdelningsobjektid: 2505863 

 

 
Bild 4. Ädellövnaturskog.  

 

Typ: Ädellövnaturskog – 1,2 ha 

 

Ålder: 80 år 

 

Trädslagsfördelning: Gran 50 %, Ek 20 %, Bok 24 %, Lind 1 %, Lönn 5 %.  

 

Koordinater: N: 6297995 

E: 452702 

 

Beskrivning: Lövskog med en liten andel gran. Finns mycket död ved, dock inte så 

mycket stubbar vilket visar att skogen är orörd. Havstulpanlav hittades i denna 

nyckelbiotop samt fällmossa.   

 

Arter:  
 

 Brunpudrad nållav (Chaenotheca gracillima) 

 

Förekommer framförallt på död ved och på barr- och lövträd med avflagnande bark i 

granskog. Den trivs särskilt bra på avbarkade murkna stubbar av gran och björk. I 

södra Sverige så kan den även växa på stubbar av klibbal, ek eller bok. Den trivs bäst 

i sumpskogar där det alltid tillkommer död ved då den är beroende av skog med en 

jämn och hög luftfuktighet
 
(12). 

 

 

 Fällmossa (Antitrichia curtipendula) 

 

Växer i lundar och öppna lövskogar och där växer den på klippblock och bergväggar 

av silikatsten under lövträd. När den växer i barrskog behöver den grönsten att växa 

på men förnan bör även vara påverkad av asp eller ädellöv
 
(12).  
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 Havstulpanlav (Thelotrema lepadinum) 

 

I skogsmiljöer så växer den där det finns skugga och gamla lövträd då den växer på 

barken på dessa. Den växer inte på något speciellt träd men växer helst på trädets 

basala delar
 
(12). 

 

 Skriftlav (Graphis scripta).  

 

Den växer på slätbark av hassel, rönn och lind i södra och mellersta Sverige
 

(19). 

 

 
Tabell 3 Livskraven till arterna brunpudrad nållav, fällmossa, havstulpanlav och skriftlav   

Brunpudrad nållav 
  

Fällmossa 
 

     Död ved Ja 
 

Lövskog Ja 

     Stubbar Nej 
 

Klippblock/bergväggar Ja 

     Orörd skog Ja 
   

     Havstulpanlav 
  

Skriftlav 
 

     Skugga Ja 
 

Hassel Ja 

     Gammalt bestånd, lövträd/gamla granar Ja 
 

Rönn Ja 

     

   
Lind Ja 
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Figur 8 Nyckelbiotopen ligger bredvid en föryngringsavverkning och en produktionsskog. Den 

hänsynsprioriterade skogen är lövskogsskötsel med stor naturhänsyn. 

 

Skötselförslag:  

 

Idag: Då det är avverkat nyligen intill, undvik fler avverkningar så det inte blir en 

ensam ö. Granen behöver man se hänsyn till då den kommer underifrån inne i 

lövskogen, den behöver tas bort på sikt inom en 10 år period. 

 

Framtiden: Hålla efter granen men även se till att de inte avverkar mellan 

nyckelbiotopen och den hänsynsprioriterade skogen. Tycker att man skulle 

undersöka om det finna arvtagare i den hänsynsprioriterade skogen så att arterna kan 

leva vidare och sprida sig och på sikt skulle man kunna slå ihop dessa två och bilda 

en stor nyckelbiotop. 

  

Nyckelbiotop 

Föryngringsavverkning 

 

Produktionsskog 

Hänsynsprioriteringsskog 
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4. Avdelningsobjektid: 2695631 

 

 
Bild 5: Sandbarrskog med mycket gräs.  

 

Typ: Sandbarrskog – 1,0 ha 

 

Ålder: 71 år. 

 

Trädslagsfördelning: Tall 80 %, Gran 20 % 

 

Koordinater: N: 6301333 

 E: 443390 

 

Beskrivning: Tallskog med mycket ris, mossa och smalbladigt gräs.  

 

Arter:  

 

 Mosippa (Pulsatilla vernalis) 

 

Växer ofta på isälvsmaterial som ofta ligger intill rullstensåsar och sandfält. De växer 

ofta i sydläge där solen skiner mycket och där det är tidig snösmältning. Trivs inte 

när det är blåbärsris eller tät ljung och är beroende av markstörningar som ger blottor 

i jordtäcket för att den ska kunna gro och tycker inte om gödsel. Hoten mot den är 

ris, gräs och mossor som gör att markerna växer igen.  Även att bete har upphört. 

Tidigare återbeskogning av glesa skogar men även brist på skogsbränder (17).   
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Tabell 4 Hur mosippans livskrav uppfylls.  

Mosippa 
 

  Störningar Nej 

  Ris  Ja 

  Gräs Ja 

  Mossa Ja 

 

 

 
Figur 9 Den upplysta markeringen är nyckelbiotopen. Som man ser så gränsar den till 11465455 som också 

är en sandbarrskog. Runt om är det produktionsskog och resterande är föryngringar där man planterade 

2008. 

 

Skötselförslag:  
 

Idag: Här behöver det brännas eftersom att det är alldeles för mycket ris, gräs 

framförallt men även lite mossa. Det finns även inga störningar som man behöver få 

till och då är en brand bra. Man skulle kunna slå ihop den med 1165455 och få en 

enda stor biotop.  

 

Framtiden: Samma som 1165455, man behöver bränna för att inte riset ska ta över. 

Detta behöver man göra med jämna mellanrum.   

Produktionsskog 

Nyckelbiotop, 

Sandbarrskog 
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Växjö 

 

1. Avdelningsobjektid: 1164443 

 

 
Bild 6. Hällmarskog med både barr och löv.  

 

Typ: Hällmarkskog – 0,2 ha. 

 

Ålder: 81 år 

 

Trädslagsfördelning: Tall 60 %, Gran 30 % Björk 10 %.  

 

Koordinater: N: 6322537 

 E: 497765 

 

 

Beskrivning: Hällmark med mycket lavar och en del lågor. Brant och nedanför den 

så låg det en bäck som man hörde porla. Blandskog med både barr och löv.  

Fällmossa hittades.  

 

Arter:  
 

 Fällmossa (Antitrichia curtipendula)  

 

Växer i lundar och öppna lövskogar och där växer den på klippblock och bergväggar 

av silikatsten under lövträd. När den växer i barrskog behöver den grönsten att växa 

på men förnan bör även vara påverkad av asp eller ädellöv
 
(12) 

 

  Missne (Calla palustris) 
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Missne växer ofta på blöta marker, ofta på torvblandad dy i skogskärr och myrkanter 

men även i kanten av näringsrika sjöar
 
(19).  

 

Tabell 5 Denna biotop uppfyller nästan sina arters krav. 

Fällmossa 
  

Missne 
 

     Lövskog Ja/Nej 
 

Vatten Ja 

     Klippblock/bergväggar Ja 
    

 

 
Figur 10 Nyckelbiotopen gränsar mot produktionsskog och mot en hänsynsprioriterad skog 

 

Skötselförslag:  
 

Idag: Inventera beståndet bredvid och se om man kan göra biotopen större eller en 

ny biotop bredvid. Det ska i alla fall tas hänsyn vid eventuell skoglig åtgärd så man 

inte går för nära biotopen och områdena kring den. Annars låta den vara orörd, om 

man tar bort barrträden så kommer det inte finnas mycket skog kvar och då är det 

bättre att låta dem vara.  

 

Framtiden: För att inte värdena ska försvinna skulle jag lämna kantzon åt alla håll så 

att arterna kan sprida sig och hitta nya områden att växa på. Det borde finnas andra 

värdorganismer i produktionsskogen annars så känns det hopplöst för dessa arter att 

kunna sprida sig.   

Nyckelbiotop 

Produktionsskog 

Hänsynsprioriterad 

skog 
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2. Avdelningsobjektid: 1434411 

 

 
Bild 7. Barrnaturskog med våtmark.  

 

Typ: Barrnaturskog – 1,3 ha 

 

Ålder: 146 år 

 

Trädslagsfördelning: Tall 79 %, Gran 20 %, Björk 1 %. 

 

Koordinater: N: 6310136 

E: 508300 

 

Beskrivning: En mycket skiftande biotop. När man gick in i den så var det en tät 

granskog som sedan skiftade över till en tallskog som låg på en våtmark. Tallarna var 

gamla, krokiga och sneda. Hittade revlummer och tuvull samt gammelgranslav.  

 

Arter:  

 Gammelgranslav (Lecanactis abietina) 

 

Denna växer på granstammar i alla åldrar det som den behöver mer är en lång 

kontinuitet
 
(19).  

 

 Granticka (Phellinus chrysoloma)  

 

Denna ticka förekommer i gamla och fuktiga granskogar med höga naturvärden. Den 

behöver även lågor och högstubbar för att kunna växa
 
(12).  

 

 Långfliksmossa (Nowellia curifolia).  

 

Långfliksmossan växer i sluten och tät granskog på murken ved, helst ska barken ha 

trillat av på lågorna. Den signalerar höga naturvärden. Den indikerar även skog med 

hög luftfuktighet och där det funnit mycket ved i olika nedbrytningsstadier. 
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Tabell 6 Denna biotop uppfyller alla arters livskrav. 

Långfliksmossa 
  

Granticka 
 

     Lågor Ja 
 

Gran (gammal) Ja 

     

Sluten skog Ja 
 

Bördig 
mark/fuktig Ja 

     Äldre skog Ja 
 

Lågor Ja 

     

   
Högstubbar Ja 

     Gammelgranslav 
    

     Gran Ja 
    

 
Figur 11 Biotopen ligger omgiven av hänsynsprioriterad skog och en stor myr 

 

Skötselförslag:  
 

Idag: Låta vara mestadels orörd. Det man skulle kunna göra är att skapa mer död ved 

i olika åldrar och diametrar för att gynna olika arter. Detta genom att göra en manuell 

naturvårdshuggning där man hugger ner träd i olika åldrar och dimensioner, dock 

inte så man öppnar upp för mycket utan endast så det bildas mer död ved..  

 

Nyckelbiotop 

Myr 

Hänsynsprioriterad 

skog 
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Framtiden: Denna nyckelbiotop ligger väldigt skydda av en stor myr. Skulle passa 

mig för att göra dikning i bestånden intill denna myr då den kan torka ur.  

 

3. Avdelningsobjektid: 1459175 

 

 
Bild 8. Barrnaturskog.  

 

Typ: Barrnaturskog – 0,7 ha 

 

Ålder: 120 år 

 

Trädslagsfördelning: Tall 80 %, Gran 10 % Björk 10 % 

 

Koordinater: N: 6317510 

 E: 509422 

 

Beskrivning: Barrnaturskog som låg på våtmark. Det rann en bäck som delade av 

biotopen i två delar. På norra sidan så fanns det mycket lågor medan på den andra så 

var det inte alls mycket lågor. Hittade gammelgranslav och knappnålslavar. En björk 

hade tickor. Hittade även långfliksmossa.  

 

Arter:  
 

 Långfliksmossa (Nowellia curifolia) 

 

Långfliksmossan växer i sluten och tät granskog på murken ved, helst ska barken ha 

trillat av på lågorna. Den signalerar höga naturvärden. Den indikerar även skog med 

hög luftfuktighet och där det funnit mycket ved i olika nedbrytningsstadier.  
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Tabell 7 Hur denna biotop uppfyller kraven.  

Långfliksmossa 
 

  Lågor Ja 

  Sluten skog Ja/Nej 

  Äldre skog Ja 

 

 
Figur 12: Man ser att biotopen angränsar till en annan markägare och att den både har myr och 

produktionsskog runt om 

 

Skötselförslag:  

 

Idag: Mer död ved i den delen där det inte fanns så mycket död ved annars låt den 

vara. Detta kan man göra genom en naturvårdshuggning där man går in manuellt och 

hugger ner träd i olika åldrar och dimensioner. Skulle dock göra det manuellt och 

inte med maskin då det är våtmark runt om. Om man gör skogliga åtgärder i 

produktionsskogen så ska man vara försiktig så man inte går precis intill 

nyckelbiotopen. 

 

Framtiden: Denna nyckelbiotop skulle jag vara lite rädd för att inte arterna ska 

kunna sprida sig då den ligger lite som en ensam ö. Jag skulle göra en kantzon 

mellan myrarna så att det blir ett mer sammanhängande område.  

 

  

Myr 

Produktionsskog 
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Lessebo 

 

1. Avdelningsobjektid: 2171790 

 

 
Bild 9. Betad hagmark.  

 

Typ: Betad hagmark eller nyligen upphört – 0,6 ha 

 

Ålder: 52 år. 

 

Trädslagsfördelning: Björk 80 % Ek 20 % 

 

Koordinater: N: 6298221 

E: 519734 

 

Beskrivning: En betad hagmark med mycket lind och ek. Betas av får. Fanns 

stenrösen och stenmurar som troligtvis har funnit där sedan 1734 då den som har 

betet kom och samtalade med mig och sa att på deras skifteskarta från 1734 så fanns 

de också där. (28) Lindarna och ekarna var grova och det fanns även asp, lönn och 

hassel. Det låg lågor och död ved som var i olika åldrar och olika diametrar. Man såg 

även att när de gallrat så har de lämnat kvar virke som inte har gett dem något i rent 

ekonomiskt värde. Hittade mer arter så som: guldstekel, bålgeting och en Ampedus 

art som är rödlistad men även en svavelticka. Hittade lind och rostfläck.   

 

Arter:  

 

 Lind (Tilia cordata) 
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Vildväxande lindar är i allmänhet enstöringar som trivs bäst i större blandskog och 

den föredrar skugga
 
(19). Den trivs även bäst på finjordsrik mark och utvecklar ett 

djupgående rotsystem.  

 

 Rostfläck (Arthonia vinosa)  

 

Växer mer sällan på gran utan vill helst ha grov, skrovlig bark på trädets basala delar
 

(12). Växer helst på ek. lind och alm.  

 

 Sotlav (Cyphelium inquinans) 

 

Sotlaven vill ha ett substrat som är näringsfattigt men även torr ved. Den kan även 

växa på bark av ekar, vårtbjörkar och gran men då måste barken vara väldigt 

sprucken. Ska den växa på grenar så behöver grenarna vara avskavda. Den vill helst 

ha ljus (12).  

 

 
Tabell 8 Denna biotop uppfyller alla arters livskrav. 

Lind 
  

Rostfläck 
 

     

Skugga Ja 
 

Grov bark, 
lövträd Ja 

     Blandskog Ja 
 

Vatten Ja 

     Sotlav 
    

     Torr ved Ja 
   

     Ek, Björk, Gran Ja 
   

     Avbarkade 
grenar/barrträd Ja 

   

     Torrträd Ja 
   

     Ljus Ja 
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Figur 13 Nyckelbiotopen ligger mitt i ett naturvårdsområde, skötsel. Vid sidan av det ligger det ett 

naturreservat. Om man inventerade ordentligt så kan man utöka detta reservat eller göra ett nytt då vi 

hittade intressanta rödlistade arter 

 
Skötselåtgärd:  
 

Idag: Håll undan granen, vilket bör göras igen om en 5 års period. Enligt 

betesarrendatorn så håller de undan granen aktivt. Låt betet vara kvar. Anlita 

inventerare som är specialiserade på lavar och insekter till exempel. Kan finnas fler 

rödlistade arter som ger förutsättningar att i framtiden bilda ett naturreservat.   

 

Framtiden: I framtiden så skulle jag fortsätta att hålla efter granen samt låta betet 

vara kvar. Sedan så kan denna nyckelbiotop samt NS området bli ett reservat då jag 

tror att det finns mycket naturvärden här som behöver skyddas.  

  

Nyckelbiotop 

Naturvård, Skötsel 

Reservat 
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Uppvidinge 

 

1. Avdelningsobjektid: 1164431 

 

 
Bild 10. Bäckdrag.  

 

Typ: Örtrika bäckdrag – 1,2 ha 

 

Ålder: 37 år. 

 

Trädslagsfördelning: Gran 70 % Björk 30 %. 

 

Koordinater: N: 6337584 

E: 508271 

 

Beskrivning: En bäck som rann och gränsade mot en ungskog. Var en fin lokal men 

mycket intressanta arter. I ungskogen fanns det en körväg där det fanns en 

purpurknipprot (Epipactis atrorubens). Hittade kärrbräken och källmossor. 

 

Arter:  
 

 Blåsippa (Hepatica nobilis) 

 

Är vanligast i södra Sverige och växer mest i lövskogar men finns även i 

ängsgranskogar där den är en karaktärväxt. Trivs i ljus
 
(19).  

 

 

 Dunmossa (Trichocolea tomentella) 

 

Växer på mineralrika marker i skogen där det finns en källa eller ett källkärr. Den 

behöver ytligt rörligt vatten och vill inte att det ska torka ut
 
(12). 
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  Källmossor (Philonotis) 

 

Växer i naturliga bäckar men även i sluttningar med rörligt vatten och klipphällar.  

Kan även växa i öppna källor
 
(12). 

 

 Kärrbräken (Thelypteris palustris) 

 

Växer på fuktig och skuggig mark men även näringsrik mark
 
(19).  

 

 
Tabell 9 Denna biotop uppfyller alla sina arters livskrav. 

Källmossa 
  

Kärrbräken 
 

     Skugga Ja 
 

Skugga Ja 

     

Vatten/rörligt Ja 
 

Fuktig 
mark Ja 

     Vatten/Friskt Ja 
   

     Blåsippa 
  

Dunmossa 
 

     Ljus Ja 
 

Skugga Ja 

     

   
Vatten Ja 

 

 



 
 

21 
 

 
Figur 14 Här ser vi att nyckelbiotopen ligger bredvid både en hänsynsprioriterad skog, produktionsskog 

och andra nyckelbiotoper 

 

Skötselförslag:  
 

Idag: Hela bäcken är skyddad och denna nyckelbiotop är endast en liten del av den 

samma. Skulle dock ha en större kantzon utanför nyckelbiotopen så att man skyddar 

den ännu mer.  

 

Framtiden: Då jag hittade en orkidé så skulle jag skydda den med mer skydd då den 

är sällsynt. Skulle skydda den med så mycket som den behöver. Kah skull även 

skydda hela bäcken och utöka kantzonen så vattnet inte kommer störas eller röras.  

 

  

Nyckelbiotop 

Produktionsskog 

Hänsynsprioriterad 

skog 

Orkidé 
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2. Avdelningsobjektid: 1164438 

 

 Typ: Bergbrant – 0,7 ha 

 

Ålder: 90 år 

 

Trädslagsfördelning: Tall 10 %, Gran 65 %, Björk 10 %, Asp, 5 %, Al 5 %, Sälg 1 

%, Ek 1 %, Bok 1 %, Rönn 1 %, Övrigt 1 %. 

 

Koordinater: N: 6334927 

E: 506635 

 

Beskrivning: En bergbrant med mestadels barr och en liten andel löv det fanns även 

bergväggar och klippblock. Granar var angripna och dödade av granbarkborre. Fanns 

även lågor i olika storlekar och åldrar. Hittade gammelgranslav.  

 

Arter: 

 

 

  Fällmossa (Antitrichia curtipendula) 

 

Växer i lundar och öppna lövskogar och där växer den på klippblock och bergväggar 

av silikatsten under lövträd. När den växer i barrskog behöver den grönsten att växa 

på men förnan bör även vara påverkad av asp eller ädellöv. 

 

 Gammelgranslav (Lecanactis abietina) 

 

Denna växer på granstammar i alla åldrar det som den behöver mer är en lång 

kontinuitet. 

 

 Grynig filtlav (Peltigera collina) 

 

Denna lav tycker om gamla lövträd som är täckta med mossa och den behöver en 

luftfuktighet som är hög i gamla lövskogar som är slutna
 
(12).  

 

 Lunglav (Lobaria pulmonaria) 

 

Block och klippor som är fuktiga men framförallt gamla lövträd växer denna lav på. 

Den vill ha ljus samtidigt som det ska vara fuktigt
 
(12).  

 

 Skogshakmossa (Rhytidiadelphus subpinnatus)  

 

Denna mossa tycker om fuktiga miljöer så som, granskog, gransumpskog eller alkärr. 

Skogmarken måste även vara rik på örter och gärna mycket blöt
 
(12).  
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 Västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus).   

 

Tycker om skugga där den växer på stenblock av silikat men även på trädrötter. Den 

kräver en hög luftfuktighet
 
(12). 

 

 

 
Tabell 10 Denna biotop uppfyller alla sina arters livskrav. 

Fällmossa 
  

Gammelgranslav 
 

     Lövskog Ja 
 

Gran Ja 

     Klippblock/bergväggar Ja 
   

     Grynig filtlav 
  

Lunglav 
 

     Gamla lövträd Ja 
 

Gamla lövträd Ja 

     Vatten Ja 
 

Vatten Ja 

     Sluten lövskog/lövrik barrskog Ja 
 

Ljus Ja 

     

Skogshakmossa 
  

Västlig 
hakmossa 

 

     Örter Ja 
 

Skugga Ja 

     Blöt mark Ja 
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Figur 15 Här ser vi att biotopen ligger mitt i en produktionsskog och ligger bredvid en sjö 

 

 

Skötselförslag:  

 

Idag: Mot sjön behöver man inte göra mycket dock så ska man vara försiktig när 

man gör skogliga åtgärder i produktionsskogen så man inte kommer för nära 

biotopen.  

 

Framtiden: Denna nyckelbiotop och dess arter känns lite hotade då den ligger som 

en ensam ö. Här skulle jag att man på sikt att man gör den större och försöker hitta 

fler olika värdar för arterna.  

 

  

Nyckelbiotop 

Produktionsskog 
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3. Avdelningsobjektid: 1432471 

 

 
Bild 11: En grov ädellövskog. 

 

Typ: Grova ädellövträd – 0,5 ha 

 

Ålder: 162 år.  

 

Trädslagsfördelning: Gran 30 %, Björk 40 %, Asp 3 %, Ek 25 %, Rönn 1 %, Övrigt 

1 %. 

 

Koordinater: N: 6332373 

E: 530687 

 

Beskrivning: En gammal betesmark med en, gran, grova ekar där en hade 

svavelticka på sig. Var en rik flora och insektsfauna och den hade en öppning i ena 

kanten. Stod en väldigt fin ek utanför biotopen. Fanns en liten andel död ved och det 

var väldigt blött. Hittade även en grönvit nattviol (Platanthera chlorantha) och 

svavelticka (Laetiporus sulphureus).  

 

Arter: 

 

 Ekspik (Calicium quercinum) 

 

Växer ofta på gamla ekar där barken är grov och gammal. Andra ädellövträd växer 

den sällan på
 
(17).  
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Tabell 11 Denna biotop uppfyller ekspikens livskrav. 

Ekspik 
 

  Ek Ja 

  Barrträd Ja 

  Igenväxning Ja 

 

 
Figur 16 Här ser vi att nyckelbiotopen ligger mitt i en produktionsskog. 

 

Skötselförslag: 

 

Idag: Skulle utöka biotopen och göra den större eller kolla om inte gränsen är felritad 

då det står en jättefin ek precis utanför biotopsgränsen. Sedan skulle granen hållas 

efter så den inte växer upp för mycket och hela området växer igen. Står även fler 

ekar utanför biotopen dock så blir det svårt att få med dem i biotopen men man 

skulle kunna göra att produktionsskogen blev en produktionsskog med extra hänsyn. 

 

Framtiden: I denna biotop behöver man hitta nya värdar så att de olika arterna kan 

leva vidare. 0,5 hektar kommer inte att räcka för at få en naturlig föryngring av 

ekspiken. Om de ekarna som står där idag försvinner så kan man säga att det är slutet 

för ekspiken i detta område. Det jag föreslår på sikt är att man gör biotopen större.   

Nyckelbiotop Produktionsskog 



 
 

27 
 

Hultsfred 

 

1. Avdelningsobjektid: 1202694 

 

 
Bild 12. Lövängsrest.  

 

 

Typ: Lövängsrest. – 0,8 ha 

 

Ålder: 85 år.  

 

Trädslagsfördelning: Tall 14 %, Gran 5 %, Björk 5 %, Ek 10 %, Ask 15 %, Lind 15 

%, Lönn 3 %, Alm 1 %, Rönn 2 %, Hassel 30 %. 

 

Koordinater: N: 6365715 

E: 554565 

 

Beskrivning: En väldigt fin lövängsrest med en, ek, lind, tall och gran med mera. Det 

man såg att lindarna var riktigt grova och höga. Hade en rik insektsfauna. I ena 

hörnet av nyckelbiotopen så var det grova tallar blandat med lite enar och ekar. I 

mitten var det öppet där det fanns mycket insekter och gräs och i den andra ändan var 

det en tät skog med ett vattendrag som rann. Hittade gullpudra, lind, vätterros och 

ormbär.  

 

Arter: 

 

 Gullpudra (Chrysosplenium alternifolium) 

 

Den växer ofta i sumpiga skogar ofta vid bäckar och källdrag
 
(19). 

 

 Lind (Tilia cordata) 
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Vildväxande lindar är i allmänhet enstöringar somt rivs bäst i större blandskog. Den 

föredrar skugga. Den trivs även bäst på finjordsrik mark och utvecklar ett djupgående 

rotsystem. 

 

 

 Ormbär (Paris quadrifolia) 

 

Vanlig på fuktig, skuggig och mullrik mark i hela landet
 
(19). 

 

 Storrams (Polygonatum multiflorum)  

 

Den är inte så vanlig och växer ofta i lundar
 
(19).  

 

 Vätteros (Lathraea squamaria) 

 

Inte så vanlig och växer på mullrika marker och kan paratisera på flera olika lövträd, 

framförallt, hassel, klibbal eller asp
 
(19). 

 
Tabell 12 Denna biotop uppfyller alla arters livskrav utom Vätterrosens. 

Gullpudra 
  

Storrams 
 

     

Vatten Ja 
 

Lundaktig 
miljö Ja 

     Lind 
  

Ormbär 
 

     Skugga Ja 
 

Vatten Ja 

     Blandskog Ja 
 

Skugga Ja 

     Vätterros 
    

     Hassel Nej 
   

     Klibbal Ja 
   

     Asp Ja 
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Figur 17 Här ser vi att nyckelbiotopen gränsar mot en annan nyckelbiotop och mot produktionsskogar. På 

andra sidan vägen så var det en åker 

 

Skötselförslag:  
 

Idag: Här skulle jag föreslå att man försöker hålla lokalen öppen genom att se till att 

inte granen tar över. 

 

Framtiden: Här skulle jag utöka biotopen men även göra en till inventering i den 

hänsynsprioriterade skogen för att på sikt kunna utöka den så att den inte blir ensam. 

Se efter granen med jämna mellanrum.  

 

 

 
  

Nyckelbiotop 

Produktionsskog 

Åker 
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2. Avdelningsobjektid: 1418171 

 

 
Bild 13: Tallmyr 

 

Typ: Tallmyr – 0,3 ha 

 

Ålder: 67 år. 

 

Trädslagsfördelning: Tall 5 %, Gran 79 %, Björk 10 %, Al 5 %, Rönn 1 %. 

 

Koordinater: N: 6366194 

E: 555359 

 

Beskrivning: En lövnaturskog på en våtmark med oxel och björk, björkslyn 

dominerade i de båda hörnen av biotopen. Det fanns även björklågor och högstubbar. 

Hittade även en gran som såg angripen ut av barkborrar. Hittade även en björk med 

tickor. I norr så gränsar den mot en granskog. Det fanns även en blötmark och runt 

om var det gallringsskog. Såg även en geting i ett hål i en gran. Hittade skärmstarr 

och gammelgranslav. 

 

Arter:  
 

 Gullpudra (Chrysosplenium alternifolium) 

 

Den växer ofta i sumpiga skogar ofta vid bäckar och källdrag
 
(19). 

 

 

 Gammelgranslav (Lecanactis abietina)  

 

Denna växer på granstammar i alla åldrar det som den behöver mer är en lång 

kontinuitet 

 

 Skärmstarr (Carex remota). 
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Förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige. Växer på fuktig och näringsrik 

skogsmark och ofta på ställen med rörligt ytvatten som bäckar och källdrag
 
(19).  

 
Tabell 13 Denna biotop uppfyller alla sina arters livskrav. 

Gullpudra 
  

Gammelgranslav 

     Vatten Ja 
 

Gran Ja 

     Skärmstarr 
    

     Vatten Ja 
   

     Rörligt ytvatten Ja 
    

 
Figur 18 Nyckelbiotopen är som en ö i all produktionsskog. 

 

Skötselförslag:  
 

Idag: Vara försiktig när man rör produktionsskogen runt om och lämna kantzon mot 

myren.  

 

Nyckelbiotop 

Produktionsskog 
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Framtiden: Den här nyckelbiotopen behöver man verkligen utöka då den ligger som 

en ensam ö och arterna där inte kan sprida sig. Hur mycket man ska utöka dne med 

kan jag inte svara på.  

 

 

Västervik 

 

1. Avdelningsobjektid: 1202628 

 

 
Bild 14. Hällmarkskog som gränsar mot en sjö.  

 

Typ: Hällmarkskog – 1,4 ha 

 

Ålder: 135 år. 

 

Trädslagsfördelning: Tall 86 %, Gran 2 %, Björk 1 %, Asp 1 % och Ek 10 %. 

 

Koordinater: N: 6389591 

E: 586782 

 

Beskrivning: Hällmarkskog som gränsar ut mot en sjö. Beväxt med mycket ris men 

även ek, gran, tall. Eken dominerade i området men det fanns även grova tallar. Det 

fanns även lågor i olika dimensioner och ålder. Hittade blomskägglav.  

 

Arter:  

 

 Blomskägglav (Usnea florida).   

 

Växer där det är som mest ljus och mycket fukt. Man ska leta efter dem högt upp i 

ekkronor och lövskogstypen ska vara halvöppen
 
(12).  
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Tabell 14 Denna biotop uppfyller blomskägglavens livskrav. 

Blomskägglav 
 

  Ljus Ja 

  Vatten Ja 

  Ek Ja 

  Halvöppna skogsbestånd Ja 

 

 
Figur 19 Här ser vi att nyckelbiotopen är omringad av myr, berg och produktionsskog. 

 

Skötselförslag:  
 

Idag: Behövs inte mycket skötsel då den klarar sig bra själv som den är men om man 

ska tänka på något så är det att man ska lämna en zon runt den så man inte går in 

med skogliga åtgärder precis intill.  

 

Framtiden: Denna nyckelbiotop ligger väldigt omringad av berg med mera och är då 

skyddad. Det som man kan tänka på i framtiden är att man tar det försiktigt när man 

rör produktionsskogen och skulle lämna en zon in till nyckelbiotopen.  

 

  

Nyckelbiotop 

Nyckelbiotop (ej den jag 

besökt) 

Myr 
Produktionsskog 

Berg 
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2. Avdelningsobjektid: 1409922 

 

 
Bild 15. En lövnaturskog med mycket gran. 

 

Typ: Lövnaturskog – 1,0 ha 

 

Ålder: 93 år 

 

Trädslagsfördelning: Tall 7 %, Gran 15 %, Björk 1 %, Asp 30 %, Sälg 1 %, Ek 35 

%, Rönn 1 %, Hassel 10 %.  

 

Koordinater: N: 6390266 

E: 588114 

 

Beskrivning: En lövnaturskog som bestod mestunder kraftig inväxning av gran, 

speciellt där det var fuktigt. Den bestod däremot även av asp, ek och hassel. Det var 

en brant. Granen skuggade väldigt mycket. Det fanns även lite vatten om det beror på 

att det har regnat en hel del de senaste dagarna eller inte kan man inte svara på. 

Gränsade mot en väg och en åker. Hittade fällmossa.  

 

Arter: 
 

  Blomskägglav (Usnea florida) 

 

Växer där det är som mest ljus och mycket fukt. Man ska leta efter dem högt upp i 

ekkronor och lövskogstypen ska vara halvöppen 

 

 

 Blåsippa (Hepatica nobilis) 

 

Är vanligast i södra Sverige och växer mest i lövskogar men finns även i 

ängsgranskogar där den är en karaktärväxt. Trivs i ljus.  

 

 



 
 

35 
 

 Fällmossa (Antitrichia curtipendula) 

 

Växer i lundar och öppna lövskogar och där växer den på klippblock och bergväggar 

av silikatsten under lövträd. När den växer i barrskog behöver den grönsten att växa 

på men förnan bör även vara påverkad av asp eller ädellöv. 

 

 Grynig filtlav (Peltigera collina)  

 

Denna lav tycker om gamla lövträd som är täckta med mossa och den behöver en 

luftfuktighet som är hög i gamla lövskogar som är slutna. 

 

 Lunglav (Lobaria pulmonaria)  

 

Block och klippor som är fuktiga men framförallt gamla lövträd växer denna lav på. 

Den vill ha ljus samtidigt som det ska vara fuktigt. 

 

 Rostfläck (Arthonia vinosa).  

 

Växer mer sällan på gran utan vill helst ha grov, skrovlig bark på trädets basala delar. 

Växer helst på ek. lind och alm.  

 

 

 
Tabell 15 Denna biotop uppfyller sina sex arters livskrav. 

Blomskägglav 
  

Grynig filtlav 
 

     Ljus Ja 
 

Gamla lövträd Ja 

     Vatten Ja 
 

Vatten Ja 

     Ek Ja 
 

Sluten lövskog/lövrik barrskog Ja 

     Halvöppna skogsbestånd Ja 
   

     Blåsippa 
  

Lunglav 
 

     Ljus Ja 
 

Gamla lövträd Ja 

     

   
Vatten Ja 

     

   
Ljus Ja 

     Rostfläck 
  

Fällmossa 
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     Grov bark, lövträd Ja 
 

Lövskog Ja 

     Vatten Ja 
 

Klippblock/bergväggar Ja 

 

 

 
Figur 20 Här ser vi att nyckelbiotopen är omringad av betesmark och berg men även produktionsskog. 

 

Skötselförslag:  
 

Idag: Ta bort granen inom en snar framtid (5 års period) så att den inte tar över helt 

och sedan vara försiktig med den för den kommer komma igen. Annars ligger den 

väldigt skyddad med berg runt om.  

 

Framtiden: Hålla efter granen är det som jag tycker behöver göras i framtiden och 

lämna en zon mot produktionsskogen.   

Nyckelbiotop 

Betesmark 

Berg 

Produktionsskog 
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3. Avdelningsobjektid: 1411877 

 

 
Bild 16: Tallmyr 

 

Typ: Tallmyr – 1,1 ha 

 

Ålder: 177 år 

 

Trädslagsfördelning: Tall 65 %, Gran 10 %, Björk 20 %, Al 5 %.  

 

Koordinater: N: 6383691 

E: 574846 

 

Beskrivning: En häftig tallmyr men mycket skvattram men även skärmstarr och 

revlummer. Hittade även oxel, tall och björk. Det låg lågor i mossen som var i olika 

dimensioner och det fanns även torrträd där man såg att det fanns hål där insekter 

bor. Hittade även tickor på en björk. Fanns släpvägar precis intill myren. Finns även 

skärmstarr och revlummer.  

 

Arter:  

 

 Kornknutmossa (Odontoschisma denudatum).  

 

Lever i myrkanter eller i sumpskog och på grova lågor som är murkna och fuktiga 

(12). 
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Tabell 16 Denna tallmyr uppfyller kornknutsmossans livskrav. 

Kornknutmossa 
 

  Död ved Ja 

 

 
Figur 21 Här ser vi att nyckelbiotopen ligger mitt i en produktionsskog 

 

 

Skötselförslag:  
 

Idag: Man ska vara försiktig med att avverka precis intill och lämna en kantzon. Man 

borde ha mer skyddsvärd skog runt om då den känns ensam och arterna här har ingen 

liknande miljö som den kan sprida sig vidare till. Det som var tråkigt med denna 

nyckelbiotop vad att det redan var släpstigar precis intill biotopen vilket indikerar att 

det har varit skogsmaskiner där och de hade inte lämnat någon kantzon till myren så 

detta skulle man säga till entreprenörerna som kör.  

 

Framtiden: Utöka biotopen så att den går ihop med de andra våtmarkerna då denna 

ligger som en ensam ö.   

Nyckelbiotop 

Produktionsskog 
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4. Avdelningsobjektid: 1413005 

 

 
Bild 17: Bergbrant.  

 

Typ: Bergbrant – 0,5 ha 

 

Ålder: 119 år. 

 

Trädslagsfördelning: Tall 5 %, Gran 45 %, Björk 5 %, Asp 2 %, Al 1 %, Ek 40 %, 

Lind 1 %, Lönn 1 %. 

 

Koordinater: N: 6381452 

E: 582460 

 

Beskrivning: En stor bergbrant med stora klippblock. Där fanns det ek, gran, en, 

rönn, björk och lönn. Skogen var sluten med luckor i sig. Man såg att nere i dalen så 

fanns det vatten. Det växte olika mossor men även örter i branten. Uppe på var det en 

hällmark som gränsade mot en våtmark. Markerna runt om var bergtäkter vilket 

innebär att man inte bedriver något skogsbruk där. Hittade fällmossa och lind.  

 

 

Arter:  
 

 Fällmossa (Antitrichia curtipendula) 

 

Växer i lundar och öppna lövskogar och där växer den på klippblock och bergväggar 

av silikatsten under lövträd. När den växer i barrskog behöver den grönsten att växa 

på men förnan bör även vara påverkad av asp eller ädellöv
 

 

  Grynig filtlav (Peltigera collina) 

 

Denna lav tycker om gamla lövträd som är täckta med mossa och den behöver en 

luftfuktighet som är hög i gamla lövskogar som är slutna. 
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 Kattfotslav (Arthonia leucopellaea) 

 

Växer på gamla träd som har en sur bark och som står i skugga. Den behöver även ett 

substrat som är stabilt samt en luftfuktighet som är hög. Den växer ofta i sumpskogar 

på gran men kan även finnas på klibbalar och ekar (12).  

 

 Lind (Tilia cordata) 

 

Vildväxande lindar är i allmänhet enstöringar som trivs bäst i större blandskog och 

den föredrar skugga. Den trivs även bäst på finjordsrik mark och utvecklar ett 

djupgående rotsystem.  

 

 Lunglav (Lobaria pulmonaria)  

 

Block och klippor som är fuktiga men framförallt gamla lövträd växer denna lav på. 

Den vill ha ljus samtidigt som det ska vara fuktigt. 

 

 Skriftlav (Graphis scripta) 

 

Den växer på slätbark av hassel, rönn och lind i södra och mellersta Sverige 

 

Tabell 17 Hur biotopen uppfyller arternas livskrav. 

Fällmossa 
  

Grynig filtlav 
 

     Lövskog Ja 
 

Gamla lövträd Ja 

     Klippblock/bergväggar Ja 
 

Vatten Ja 

     

   
Sluten lövskog/lövrik barrskog Ja 

     Skriftlav 
  

Lunglav 
 

     Hassel Nej 
 

Gamla lövträd Ja 

     Rönn Ja 
 

Vatten Ja 

     Lind Ja 
 

Ljus Ja 

     Lind 
  

Kattfotslav 
 

     Skugga Ja 
 

Skugga Ja 
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     Blandskog Ja 
    

 
Figur 22 Här ser vi att biotopen är omringad av produktionsskog och berg. Skogen efter det lila strecket är 

inte Sveaskogs 

 

Skötselförslag:  
 

Idag: Denna nyckelbiotop behöver man vara försiktig med när det gäller nere i dalen 

då det rinner en bäck där. Var försiktig när man gör skogliga åtgärder så man inte 

förstör denna. Upp i branten eller i branten behöver man inte göra några åtgärder då 

det ligger väldigt skyddat.  

 

Framtiden: Denna nyckelbiotop skulle jag utöka eftersom att den känns väldigt 

ensam och hittade ett liknande område i närheten så jag tror att det finns fler i samma 

område. Då skulle området bli större och arterna har en bättre chans att överleva.   

Nyckelbiotop 

Berg 

Produktionsskog 
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5. Avdelningsobjektid: 1413034  

 

 
Bild 18: Bergbrant 

 

Typ: Bergbrant – 0,5  

 

Ålder: 63 år 

 

Trädslagsfördelning: Gran 60 %, Björk 15 %, Al 5 %, Ek 15 %, Ask 1 %, Lind 1 %, 

Lönn 2 %, Hassel 1 %.  

 

Koordinater: N: 6379016 

E: 582799 

 

Beskrivning: En bergbrant med bäck i nedre delen av biotopen. Där fanns även ek, 

en, tall, gran och rönn. Ekarna var äldre och det fanns även döda stående träd men 

även död ved som låg. Hade en hällmark också som gränsade mot vatten. Hittade 

lind. 

 

Arter:  
 

 Lind (Tilia cordata) 

 

Vildväxande lindar är i allmänhet enstöringar som trivs bäst i större blandskog och 

den föredrar skugga. Den trivs även bäst på finjordsrik mark och utvecklar ett 

djupgående rotsystem.  

 

  Lunglav (Lobaria pulmonaria) 

 

Block och klippor som är fuktiga men framförallt gamla lövträd växer denna lav på. 

Den vill ha ljus samtidigt som det ska vara fuktigt. 

 

 Myskmadra (Galium odoratum) 
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Växer ofta i skugga och i örtrika barrskogar och mullrikjord
 
(19).   

 

 Tandrot (Cardamine bulbifera) 

 

Växer ofta i skuggiga lundar på mullrik jord
 
(19).  

 

 Platt fjädermossa (Neckera complanata) 

 

Växer på bergväggar som är torra men kan även växa på flyttblock. Den kan även 

växa på träd så som ädellöv och asp med grova stammar
 
(12).  

 
Tabell 18: Här ser vi hur biotopen uppfyller kraven. 

Lind 
  

Myskmadra 
 

     Skugga Ja 
 

Skugga Ja 

     Blandskog Ja 
 

Örtrikbarrskog Ja 

     Lunglav 
  

Platt fjädermossa 
 

     Gamla 
lövträd Ja 

 
Klippväggar Ja 

     Vatten Ja 
 

Flyttblock Nej 

     Ljus Ja 
 

Skugga Ja 

     

   
Grova stammar Ja 

     Tandrot 
    

     Skugga Ja 
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Figur 23 Biotopen gränsar mot en annan mark med annan ägare och produktionsskog som bestod mest av 

berg 

 

Skötselförslag:  

 

Idag: Skulle inte göra mycket med denna biotop då den ligger så skyddad av sitt läge 

och sin utformning. Var berg runt om och där är det svårt att bedriva ett bra 

skogsbruk.   

 

Framtiden: Utöka biotopen då den ligger väldigt ensam. Skulle kolla om man kan 

slå ihop den med naturvärdeslokalen på något sätt.  

 

  

Nyckelbiotop 

Produktionsskog 

Naturvärdeslokal 
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6. Avdelningsobjektid: 2424719 

 

 
Bild 19: Barrnaturskog.  

 

Typ: Barrnaturskog – 1,0 ha 

 

Ålder: 108 år. 

 

Trädslagsfördelning: Tall 80 %, Gran 15 %, Björk 1 %, Asp 1 %, Ek, 3 %. 

 

Koordinater: N: 6391668 

E: 585206 

 

Beskrivning: En brant som hade väldigt grova och fina aspar och ekar. Det fanns 

även enar, granar och björkar. Hittade rostfläck. Kändes som en gammal betesmark 

där man har planterat igen med gran. Gränsar mot en å. Fanns även en bäck som rann 

men den kändes dikad då den var så rak. Hittade rostfläck. 

 

Arter:  

 

 Blomskägglav (Usnea florida) 

 

Växer där det är som mest ljus och mycket fukt. Man ska leta efter dem högt upp i 

ekkronor och lövskogstypen ska vara halvöppen. 

  

 Blåsippa (Hepatica nobilis)   

 

Är vanligast i södra Sverige och växer mest i lövskogar men finns även i 

ängsgranskogar där den är en karaktärväxt. Blåsippan tycker om ljus.  
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 Rostfläck (Arthonia vinosa) 

 

Växer mer sällan på gran utan vill helst ha grov, skrovlig bark på trädets basala delar. 

Växer helst på ek. lind och alm.  

 

Tabell 19 Denna biotop uppfyller alla sina tre arters livskrav. 

Blomskägglav 
  

Rostfläck 

    

Ljus Ja 
 

Grov bark, 
lövträd 

    Vatten Ja 
 

Vatten 

    Ek Ja 
  

    Halvöppna skogsbestånd Ja 
  

    Blåsippa 
   

    Ljus Ja 
   

 
Figur 24: Nyckelbiotopen gränsar mot hänsynsprioriterad skog, produktionsskog och berg 

 

Skötselförslag:  

Nyckelbiotop 

Produktionsskog 

Berg 

Hänsynsprioriterad skog 
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Idag: Skulle inte öppna upp för mycket när man gör skogliga åtgärder runt om 

annars skulle jag låta den utvecklas som den är.  Ett annat alternativ är att göra hela 

den hänsynspriorieterade skogen till en nyckelbiotop. Lämna en kantzon mot 

produktionsskogen när man gör skoglig åtgärd.  

 

Framtiden: När man kommer göra skogliga åtgärder bör man lämna en kantzon mot 

nyckelbiotopen. Skulle även se om den gick att utöka då den ligger mot en sjö och 

kantzonen runt sjön kan hysa höga naturvärden. 
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