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Viltvänligt skogsbruk är enkelt att 
bedriva och metoderna lämpar sig 
för skötsel av vanlig ekonomiskog. 
I skogsvårdsarbetet kan man ta vil-
tet i beaktande under skogens hela 
omloppstid, och metoderna är ofta 
mycket kostnadseffektiva.

En viltvänlig skog erbjuder näring 
och skydd för skogshönsfåglarna. 
De trivs bäst i mångsidig blandskog, 
med ett trädbestånd som varierar i 
storlek och täthet. Idealet är en skog 
med minst tre olika trädslag, vars 
variation stöds genom att man läm-
nar kvar buskage och grupper med 
naturvårdsträd eller väljer kontinu-
erlig odling, som gör att skogen all-
tid är bevuxen. 

Vilt trivs bra i flerskiktade över-
gångszoner mellan skog och myr. 
Målet med skötseln av dessa om-
råden är att bevara dem bevuxna. 
Också genom att återställa lågav-
kastande dikade myrar kan man 
återupprätta livsmiljöer för vilt. 

Viltvänligt skogsbruk främjar natu-
rens mångfald samt landskapets och 
skogarnas rekreationsvärde. Därtill 
ger det beredskap för klimatföränd-
ringen, skogsskador och förändring-
ar i virkespriserna. 

Skogsvård som gynnar hönsfåglar

Blåbär är skogshönsfåglarnas viktigaste närings-
växt. Speciellt viktiga är enhetliga bestånd av blå-
bärsris för hönsfågelungarna, som under sina första 
levnadsveckor behöver skyddet som riset ger och 
näringen av de insekter som lever på blåbärsrisets 
blad. För att blåbärsriset ska frodas rekommenderas 
naturliga föryngringsmetoder och gallringar som ge-
nomförs i rätt tid.
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Skogshönsfåglar trivs i blandskogar, 
som erbjuder näring och skydd. I en 
skog med omväxlande barr- och löv-
träd finns lagom mycket ljus för att 
risvegetationen ska trivas och det 
skydd som undervegetationen ger 
fåglarna.

Tall tryggar näringstillgången för 
tjäder, björk för orre och al för jär-
pe. Gran å sin sida erbjuder viktigt 
skydd.

Gynna blandskog

• Spara tallar i bestånd med 
granplantor och granar i  
bestånd med tallplantor.

• Gynna lövträd i mån av  
möjlighet.

• Spara träd och buskar för att 
öka mångfalden (asp, sälg, 
rönn, ädla lövträd, en). 
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Buskage för vilt samt grupper av 
naturvårdsträd skapar variationer 
i trädbeståndets storlek och täthet 
och erbjuder därigenom skydd för 
skogshönsfåglarna. Trädbeståndet 
i ett bra buskage för vilt varierar i 
storlek och består av många träd-
slag. Särskilt viktigt är att även gran 
ingår. En lämplig plats för ett buska-
ge är en fuktig svacka, ett kantom-
råde eller bredvid ett område med 
bra blåbärsris. Storleken på buska-
get kan variera från en grupp med 
några träd till två ar. 

Skydd av buskage

Buskage för vilt

• Lämna kvar 4–5 buskage per 
hektar vid förröjning och  
plantskogsvård.

• Använd buskage som grupper 
av naturvårdsträd vid förnyelse 
av skogen.

• Behandla inte trädbeståndet  
i buskaget. Vid behov kan  
enskilda träd fällas.

Naturvårdsträd

• Bevara naturvårdsträden  
i grupper. 

• Naturvårdsträden ska vara 
placerade nära värdefulla  
naturobjekt eller som en del  
av ett buskage för vilt.

• Röj inte och utför inte mark-
beredning på områden med 
naturvårdsträd.
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En viltvänlig skog bör bevaras be-
vuxen, vilket sker med metoder för 
kontinuitetsskogsbruk, som t.ex. 
luck- och plockhuggning. Det är vik-
tigt att skyddande ris- och under-
vegetation bevaras.

Metoderna för kontinuitetsskogs-
bruk lämpar sig väl i försumpad 
skog, fuktiga sänkor, övergångs- 
zoner och bäckdalar.

Bevara skogen bevuxen 

• Välj höggallring som förlänger 
omloppstiden, om det åter-
stående trädbeståndet har 
tillräckligt med livskraftiga  
och högklassiga timmerträd.

• Ge tillväxtutrymme och ljus åt 
undervegetationen i konti- 
nuitetsskogsbruk med hjälp  
av plockhuggning. 

• Utnyttja tillväxtdugligt plant-
bestånd vid förnyelse av 
skogen. 

• Utför luckhuggning så att 
skogen hela tiden bevaras 
bevuxen.
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I en viltvänlig skog är det bra att 
gynna naturlig förnyelse och undvi-
ka onödig röjning och bearbetning 
av marken. På så vis bevaras risve-
getationen, som ger skydd och nä-
ring åt viltet. Om de plantor som har 
börjat växa på naturlig väg är livs-
kraftiga och jämnt utbredda på om-
rådet, besparas man vid förnyelsen 
kostnaderna för markbearbetning, 
plantering och sådd. 

Näring från risvegetationen

• Röj endast virkesbeståndet från 
roten och bevara undervege-
tationsträd och buskar i på de 
avverkade platserna.

• Utnyttja vid förnyelsen det 
plantbestånd som har börjat 
växa på naturlig väg och utför 
markbearbetning endast där 
det inte finns plantor.

• Vid vändhögläggning söndras 
markytan minimalt och ris-
vegetationen bevaras.

• Undvik markbearbetning och 
uttag av grot under skogshöns-
fåglarnas ruvningstid i maj-juni.
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Viltet trivs bra i övergångszoner 
mellan skog och myr. Där är trädbe-
ståndet mångsidigt och flerskiktat, 
risvegetationen livskraftig och jord-
månen tillräckligt fuktig för att in-
sekter ska trivas. Vid skötseln är det 
viktigast att bevara växtligheten och 
den naturliga vattenhushållningen.

Enligt samma anvisningar kan man 
sköta även andra objekt, som t.ex. 
sumpmarker, periodvisa våtmarker, 
strandskogar och kantskogar intill 
åkrar. 

Övergångszoner

• Planera skötseln under den 
frostfria perioden. Utför av-
verkningen när det är tjäle eller 
använd specialutrustning som 
inte söndrar markytan.

• Undvik onödig röjning.
• Tillför omväxling i strukturen 

genom att bevara buskage och 
avlägsna trädgrupper.

• Utför avverkningen genom hög-
gallring eller plockhuggning.
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Ett område med lågavkastande 
skogsbruk kan vara lämpligt att 
återställa som livsmiljö för vilt. Ett 
sådant objekt kan vara till exempel 
en karg, dikad myr, där trädbestån-
dets tillväxt inte har ökat.

Genom att återställa öppna myrar 
med svagt trädbestånd förbättras 

www.riistametsa.fi

Effektivare viltvänligt skogsbruk

livsmiljöerna för ripa och spelplat-
serna för orre. Fuktigare myrar läm-
par sig som livsmiljöer även för vat-
ten- och vadarfåglar. 

Om du är intresserad av naturvård, 
kontakta Finlands viltcentral, Fin-
lands skogscentral eller NTM-centra-
len.


