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Sumpskog/dråg med naturskogskaraktär

Kännetecken
Sumpskog eller dråg med förekomst av äldre eller senvuxna träd. Den höga luftfuktigheten i kombination med
död ved skapar goda förutsättningar för rik flora och fauna av dödvedsarter. Socklar vid trädbaser skapar en
variation i fuktighet som gynnar en mångfald av kryptogamer och insekter.

målbild för god hänsyn

• Lämnas orörd.
• Ett försiktigt uttag kan ske i kant av hänsynskrävande sumpskog för att gynna
särskild detaljhänsyn ex, äldre sälgar.
• Körskador i och invid biotopen får inte
uppstå.
naturvärden (alla naturvärden måste inte
vara uppfyllda)

• Tydlig förekomst av äldre eller senvuxna träd
• Tydligt inslag av död ved (stående eller
liggande) eller flera grova lågor

•
•
•
•

Sockelbildning
Förekomst av fria permanenta vattenytor
Översilning
Tydligt inslag av grövre löv i barrdominerade sumpskogar/dråg
• Lövrika eller lövdominerade sumpskogar
har ofta eller kan utveckla höga naturvärden inom kort tid.
• Tydlig skiktning
• Hög och jämn luftfuktighet
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Sockelbildning är ett värdefullt substrat i en sumpskog,
här skapas en variation av fuktighet som gynnar en
mångfald av kryptogamer och insekter
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er artrik till följd av en stor grad av variation i biotopens struktur och sammansättning. Den höga och
jämna luftfuktigheten är den enskilt viktigaste orsak
till att en från omgivningen avvikande flora/fauna kan
utbildas. Naturvärdena i sumpskogen/dråget är ofta
knutna till särskilda substrat såsom död liggande ved,
socklar vid trädbaser, barken på äldre träd, vattensamlingar m.m. På sluttande mark, där partier med rörligt
markvatten förekommer, utbildas ett särskilt gynnsamt mikroklimat som gynnar många växter.
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Beskrivning
Produktiv skog på blöt eller fuktig mark. Bottenskikt
täcks till mer än 50 % av fuktighets-krävande arter
såsom sumpmossor. I första hand avses områden
med ringa eller ingen påverkan från konventionellt
skogsbruk (ex, gallring, röjning, dikning). Biotopens
beståndsstruktur präglas av luckdynamik och självgallring, processer som båda är viktiga för nyskapandet av
död ved, och som på sikt skapar en mer eller mindre
utpräglad skiktning i höjd och stamdiameter samt
ibland ett betydande lövinslag. Miljön är många gång-

Den stora variationen i biotopens struktur och sammansättning bidrar till en artrik miljö.
Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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