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Äldre Skogsbete
Kännetecken
Skog med tydlig inverkan från äldre skogsbete. Variationen i 

beståndsstruktur i kombination med förekomst av störda jordytor 

med blottad jord skapar viktiga förutsättningar för en varierad 

flora och fauna.

målbild för god hänsyn

• Aktiva skogsbeten är mycket sällsynta och i sin
helhet bevarandevärda och bör inte vara föremål
för produktionsskogsbruk. 

•  Ibland kan en försiktig plockhuggning för att
snabba på strukturutveckling mot en önskad mål-
bild (ex, flerskiktning eller luckighet) vara motive-
rad i biotopen.

naturvärden (alla måste inte vara uppfyllda)

•  Olikåldrigt och luckigt trädskikt

•  Tydligt inslag av äldre träd

•  Utvecklad grässvål med inslag av konkurrens-
svaga kärlväxter

•  Förekomst av markblottor

•  Förekomst av ädla lövträd eller hassel



Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att efter-
sträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktuell målbild 
är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare, Skogsstyrelsen, 
andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2013.  
Mer information på  www.skogsstyrelsen.se/malbilder
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Betspräglade äldre skogsbestånd karakteriseras av ett förhål-
landevis glest trädskikt med varierande ålder, trädslagsbland-
ning och luckighet.

Betande djur har skapat de natur-
värden som finns i dessa biotoper. 

Beskrivning
Betespräglade äldre skogsbestånd karakteriseras av ett förhål-

landevis glest trädskikt med varierande ålder, trädslagsblandning 

och luckighet. Ofta domineras skogarna av barrskog med visst 

inslag av lövträd. Äldre granar kan ha vidvuxna kronor och ha ett 

tätt grenverk som sträcker sig långt ner mot marken, vilket tyder

på att de tidigare stått mer friställda. Andra tecken är en ut-

vecklad grässvål och förekomst av konkurrenssvaga kärlväxter 

(exempelvis mosippa och ryl) samt steklar knutna till delvis 

solexponerad mineraljord.




