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Levande träd och buskar med naturvärden
Kännetecken
Naturvärdesträd är träd som har särskilda naturvärden i
någon form, där karaktärer är det främsta kännetecknet.
De kan också vara ovanliga, grova eller ha hög ålder.

Även bärande, blommande eller ovanliga buskar är särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden.

MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN
Målbilden syftar till att ge en beskrivning för god miljöhänsyn till träd och buskar med naturvärden,
för att bevara och vid behov återskapa dessa viktiga inslag i skogen.
• Alla naturvärdesträd sparas i samband med skogliga åtgärder.
- Undantag gäller för överhållna produktionsbestånd där det dominerande skiktet till stor del består
av träd som överstiger angiven ålder eller grovlek, men som saknar andra karaktärer
• Vid förröjning bör, förutom buskar och ovanliga träd, även äldre senvuxna granar lämnas, särskilt viktig
är denna hänsyn vid kantzonsmiljöer och bryn där även lövträd lämnas
• Vid röjning bör alla träd och buskarter som fanns innan röjning även finnas representerade efter
åtgärd. Bärande träd och buskar, samt sälg bör gynnas i exempelvis kantzonsmiljöer och bryn
• Vid röjning och gallring kan en viss friställning vara motiverad av naturvärdesträd och utvecklingsträd.
• Vid slutavverkning kan en skyddande trädgrupp lämnas i anslutning till naturvärdesträd.
• Vid slutavverkning där naturvärdesträd saknas i tillräcklig omfattning lämnas utvecklingsträd så att de
tillsammans uppgår till minst 10 stormfasta träd i snitt per hektar
- Utvecklingsträd kan med fördel placeras i hänsynsytor eller i anslutning till naturvärdesträd eller
värdefull död ved.

Beskrivning
Igenväxning och avverkning har medfört att det idag är
brist på biologiskt gamla, grova och ovanliga träd och
buskar i skogen. Dessa träd och buskar är mycket viktiga
för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och
är hemvist för ett stort antal rödlistade och ovanliga arter
i våra skogar. Naturvärdesträd kan också vara markörer
för tidigare markanvändning genom sitt ursprung i gamla
kulturmarker.
Naturvärdesträd och buskar ger skydd och fungerar
som livsmiljö för många djur- och växtgrupper. De bidrar
till skogens ekosystemtjänster, samtidigt som de också kan
vara vackra och ge positiva upplevelser i skogslandskapet.
Hänsyn enligt målbilden skapar framtida produktionsskogar med ett större inslag av naturvärdesträd och
buskar med naturvärden än vi har idag.

Att bevara naturvärdesträd och buskar med naturvärden
och vid behov lämna framtida naturvärdesträd, så kal�lade utvecklingsträd är ett viktigt komplement till andra
hänsynstaganden i arbetet med att bevara den biologiska
mångfalden i skogen.

Buskar med naturvärden
Ett väl utvecklat buskskikt har stor betydelse för den biologiska mångfalden, där brynmiljöer och olika kantzoner är
särskilt viktiga. Bland särskilt värdefulla buskar kan nämnas
skogstry, olvon, slån, brakved, benved, måbär och tibast.

Vägledning för identifiering av naturvärdesträd
I samband med utförande av en skoglig åtgärd definieras
naturvärdesträd främst utifrån sina karaktärer, men även
trädslag och diameter är av betydelse. Vid traktplanering
eller naturvärdesbedömning är också ålder en parameter
som är av betydelse för identifiering av naturvärdesträd. Vid
misstanke om hög ålder borras enstaka träd. Borrning sker
nära trädets stambas.

När naturvärdesträd utgör ett hinder eller en risk
• Undantag från att spara naturvärdesträd kan ske vid risk
för skador på människor, byggnader, forn- och kulturlämningar samt för träd som hotar att falla över elledningar. I
dessa fall kan naturvärdesträden högkapas eller fällas. Den
kapade delen lämnas som naturvård i beståndet, men kan
flyttas inom beståndet om den ligger olämpligt.

• Vindfällda naturvärdesträd och utvecklingsträd lämnas.
Undantagsvis kan de kapas eller fällas om de utgör hot
mot byggnader, människor eller stoppar framkomligheten
på vägar och stigar. Trädet lämnas som naturvård men kan
flyttas inom beståndet om de ligger olämpligt.

Naturvärdesträd – några förklarande exempel
Naturvärdesträden förekommer som biologiskt berikande
inslag både i produktionslandskapet och i olika hänsynskrävande biotoper. Med hänsyn till före-

kommande naturvärden kan de i vissa fall behöva frihuggas
i andra fall kan en skyddande trädgrupp behöva lämnas.

Träd med tickor på stammen

Träd med håligheter är mycket viktiga för ett flertal arter
och nyttjas bland annat av mossor, lavar, svampar, skalbaggar, steklar och halvvingar. Många av dessa arter som
nyttjar håligheter är rödlistade. Förutom ek och bok finns
de också på tall, gran,

björk och asp. I håligheterna finns ofta mulm, trämjöl,
som utgör en mycket speciell och attraktiv miljö för
skalbaggar. Håligheter och bohål nyttjas av fåglar, fladdermöss med flera under hela året. Risbon används av
rovfågel, vissa storugglor och även av häger återkommande under flera år.
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Träd med bohål, håligheter eller risbon
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exempelvis fnösketicka på björk och bok, är en viktig
födoresurs för insekter som lever i svampen eller av
dess sporer. En del av de tickor vi finner på stammarna
på levande träd är rödlistade som exempelvis doftticka,
tallticka och stor aspticka.
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Tickor på levande träd är parasiter som rötar och försvagar trädet vilket gör att det ofta knäcks och bildar högstubbe eller dör och blir ett torrträd. Under tickan på
trädet är veden murken och där hackar hackspettar ofta
ut sitt bohål. Tickorna i sig,

Träd med öppna eller övervallade brandljud
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Brandljud är en stamskada på ett träd, orsakad av värme
från skogsbrand där barken faller av och veden blottas.
Brandljud finns främst på tallar, som tack vare sin tjocka
bark kan överleva branden. Björk kan också ha brandljud,

och även gran i sällsynta fall. Brandljud kan vara öppna
med blottad ved eller stängda då skadan är övervallad
(veck). När många träd har veck i samma riktning är det
sannolikt brandljud man ser. Tallar med brandljud är
kådimpregnerade vilket ger ett skydd mot röta som gör
att de står länge. De har därför lång livslängd och blir ofta
efter sin död stående som torrakor innan de faller och blir
lågor med lång hållbarhet.

Träd med avvikande struktur, ex grov bark,
uppsprucken bark, pansarbark eller silverbark
att finna rödlistade arter på dessa träd är starkt kopplad
till barkens struktur. Pansarbark, (krokodilbark, sköldpaddsbark). Beteckningen används enbart för äldre tallar
med grov skorpbark. Barken är ofta skivad, tydligt mönstrad, zonerad. Pansarbarkstallar är oftast grova, gamla
och senvuxna, men kan även vara klena. Silverbark kan
förekomma på äldre, klena eller grova, senvuxna granar.
Barken är dessutom oftast fårad och uppsprucken.
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Denna egenskap kopplar till stor del till en hög ålder,
men även till ståndort. På träd med en grov barkstruktur skapas närmast ett landskap av dalar och åsar med
fästpunkter och micromiljöer för olika arter bland såväl
mossor, lavar och insekter. Exempel på träd som särskilt
kan uppvisa dessa karaktärer är tall, gran, ek, asp, björk
och klibbal. Särskild uppmärksamhet bör här ägnas gran,
asp och björk, framförallt vårtbjörk. Förutsättningarna för

Träd med avvikande grenstruktur, ex grova,
vridna, hängande grenar
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Grova, ofta vridna grenar förekommer ibland på gamla
träd. Träden är dessutom ofta vidkroniga och därigenom viktiga som boträd för ex rovfåglar. Grenarna har
vuxit sakta och kan delvis vara döda. Vedkvaliteten i
kombination med solexponering gör dessa grovgreniga
träd intressanta för en rad insekter och även lavar. I en
sammanställning av Dalhberg & Stokland 2004, av vedlevande arter i Sverige visas att ca 14 % av alla lavar kan
förekomma på döda grenar. Gamla, senvuxna granar som
stått fritt kan ha relativt grova grenar. Grenarna sitter för
det mesta lågt och är ofta tydligt nedhängande. Träd kan
ibland vara både spärr- och grovgreniga, men grovgreniga
träd kan bestå av få grenar och ibland på bara en sida

Träd med spärrgreniga eller platta kronor

Senvuxna träd är levande träd som vuxit mycket
lång¬samt. För att kunna räkna årsringarna på ett senvuxet träd krävs ofta lupp.
Senvuxna träd finns i alla dimensioner, även klena, men
observera att enbart träd som är minst 7 cm vid brösthöjd räknas som naturvärdesträd.
Senvuxna granar och lövträd har ofta tydligt uppsprucken
eller skrovlig bark, även på klena stammar. Senvuxna lövträd är ofta rikligt bevuxna med lavar och mossor. Långsamväxande tallar kan ha slät, ibland vriden bark.
Senvuxna träd före¬kommer främst på magra marker
av olika slag, som hällmarker, branter, blockrika marker,

höglägesskog, längs myrkanter och i sumpskog.
Senvuxna träd kan även finnas som undertryckta intill
mer storvuxna träd eller i stamtäta bestånd, som tallar
uppkomna efter brand på blockrika marker. Förutom barrträd bör även senvuxna lövträd i solvarma miljöer, som
exempelvis i branter, block- och hällmarker nämnas som
exempelvis asp, björk, ek.
Långsamväxande, senvuxna träd blir allt färre i dagens skogar med korta omloppstider. I den senvuxna veden, oavsett om träden lever eller är döda, skapas förutsättning¬ar
för flera rödlistade arter bland lavar, insekter och svampar.
När trädet dött bryts den senvuxna veden ner långsamt
och är livsrum för olika arter under lång tid.
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Träd som är påtagligt senvuxna
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Till spärrgreniga träd kan ibland sk tjädertallar, betesträd hänföras då dessa har en vid och ofta horisontell
grenstruktur. Platt krona kopplas vanligen till tall, men
även andra gamla träd kan ha en platt krona ex mycket
gammal asp. Träd med platt krona nyttjas som boträd för
exempelvis fiskgjuse.
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Träd med dessa karaktärer hör ofta till de äldsta i en skog.
Träden har ofta stått öppet från unga år. Generellt är
spärrgreniga träd vidkroniga, ibland utan grova grenar.
Det finns ofta ett betydande inslag av döda grenar i kronan. Mindre hackspett är en art som gärna söker föda i
grenverket på gamla lövträd.

verk. Dessa granar är bland annat omtyckta av mindre
hackspett, som särskilt vintertid söker föda exempelvis
spindlar i dessa träd. Liknande granar kan även ses i brynmiljöer, kring fäbodar etc.

Äldre fristående eller tidigare fristående
träd ex hagmarksgranar
Till denna kategori räknas främst träd som tidigare stått
fritt i ett kulturlandskap exempelvis i fd hagmarker, nära
fäbodar eller i bryn. Det kan vara gamla lövträd som
björk, ek, bok, sälg asp m.fl Gamla granar och även tallar
kan också förekomma. I de flesta fallen har dessa träd
också andra nämnda karaktärer med grova grenar, tickor,
håligheter, grov bark m.m Hagmarksgranar är äldre granar som tidigare stått fritt i betesmarkerna. De kan ha en
kjolgransliknande profil med hängande grenar långt ner
som följd av tidigare bete, samtidigt med ett yvigt gren-
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Här finner vi träd som ofta har en koppling till tidigt brukande där bland annat täkt av foder varit central. Tidigare
hamlade, idag ofta gamla träd, är intressanta med en grov
bark, döda inslag och håligheter. Träd, som sälg och rönn
som bär spår av skottskogsbruk är också intressanta med
sina uppsvällda stambaser. Andra kulturhistoriskt intressanta träd kan vara träd med spår av barktäkt, katade
eller bleckade träd, där den blottade tjärrika veden lockar
en del insekter exempelvis praktbaggar. Ett vårdträd är
ett stort och dominerande träd som står på tunet eller
på tomten, på gårdar på landsbygden. I de fall vårdträd
blir naturvärdesträd rör det sig om träd som står mer
eller mindre inväxt i
skog efter att gården
lämnats. Vanligtvis
är trädet något slags
ädellövträd, ofta lönn,
men norrut förekommer mest björk som
vårdträd. Vårdträden
kan vara mycket
gamla och har ett
välutvecklat kronverk
med grova grenar. På
träden växer ibland
ovanliga mossor, lavar
och svampar.
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Träd med kulturspår med betydelse för naturvärdet ex vårdträd, hamlade, katade träd

Buskar
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en längre tid på året vilket även skapar förutsättningar
för en mångfald av insekter och fåglar. Särskilt viktiga är
buskarna i olika zonmiljöer, mot myr, sjö och vattendrag
eller i form av bryn med olika buskarter längs betes- och
odlingsmarker. Vissa buskarter, som till exempel skogstry
och hassel indikerar speciella markförhållanden.
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Enligt Skogsencyklopedin är en buske en vedväxt som
blir högst ca fem meter hög och har ett ”buskformigt
växtsätt” med flera stammar. Undantag kan vara hassel
som ibland blir betydligt högre och i vissa fall närmast
trädformig. Buskarna levererar skydd och genom sin
blomning och bär föda och livsmiljö för insekter och fåglar. En mångfald av buskarter ger blommor och bär under

Ovanliga trädslag
Till denna kategori räknas trädslag som avviker från
huvudbeståndet och som är 7 cm eller grövre i brösthöjd.
Med undantag för hassel är träden enkelt stamformiga.
Ett inslag av dessa träd har en för den

biologiska mångfalden positiv och berikande påverkan i
bestånd där andra trädslag dominerar. Exempel på detta
kan vara inslag av sälg, rönn eller ädellövträd i barrträdsdominerade bestånd.

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att eftersträva 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.
Mer information på www.skogsstyrelsen.se/malbilder 2020.

