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Död ved 
Död ved behövs för den biologiska mångfalden. Därför bör mängden 
döda stående träd, lågor, högstubbar mm ökas. 

Några liggande, för beståndet representativa, träd per hektar lämnas 
aktivt eller passivt under föryngringsfasen. Vid föryngringsavverkning 
och grövre gallring (i annat än ek- och bokbestånd) tillskapas några 
högstubbar eller ringbarkade träd per hektar avverkad yta. 

 

Tänk på volymen färsk, nydöd ved: 

• Agera främst där det finns mer än 3 och mindre än 5 m3 per hektar. 

• Om det finns mer än 5 m3 per hektar krävs dispens från skogs-
vårdsstyrelsen. 

• I bestånd med mindre än 3 m3 

lämnas all färsk död ved. 

• I övriga bestånd eller föryngrings-
ytor får värdefulla och lättåtkom-
liga träd tas tillvara, förutsatt att 
några representativa vindfällen per 
hektar kvarlämnas.  

• Nydöd ved av naturvärdesträd och 
tidigare lämnad naturhänsyn på 
föryngringsytor lämnas alltid. 

Undantag medges t ex vid vid risk för skada på angränsande skog 
eller i samband med omfattande stormfällningar. 

• Vid föryngringsavverkning i ek- och bokbestånd tillskapas död ved, 
så att det finns minst två ringbarkade träd eller högstubbar av 
huvudträdslaget i medeltal per hektar avverkad yta. Av övriga ädel-
lövträd behöver vare sig högstubbar eller ringbarkade träd skapas. 
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Tänk på följande beträffande vilken död ved som skall lämnas: 

• I slutavverkning och grövre gallring (i annat än ek och bokbestånd) 
lämnas lägst 3 enheter grov död ved av döda träd och/eller lågor 
och/eller högstubbar per hektar. En enhet kan vara ett grovt dött träd, 
en grov låga eller en grov högstubbe. 

• Högstubbar fördelas på grövre, icke 
naturvärdesträd, av olika trädslag. 

• Högstubbar kapas på högsta säkra 
höjd. 

• Beakta även framkomlighet och 
säkerhet, i synnerhet intill tätorter. 
Längs stigar och vandringsleder läm-
nas ej döda träd med risk för vindfäll-
ning inom en trädlängds avstånd. 

• Större sammanhängande områden 
med död skog får åtgärdas för att möjliggöra anläggning av ny skog 
enligt kraven i skogsvårdslagen. 

 

 

 

Lövträdsandel 
 

 

Där de naturliga förhållandena så med-
ger, värnas lövträd vid röjning och 
gallring så att de utgör minst 5% i 
beståndet inklusive närområdet under 
första delen av omloppstiden. 

 

 

 

 


