
Målbilder för god miljöhänsyn

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör 
tas vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder i produktionsskog. BirdLife anser att man 
måste bli bättre på att koppla målbilderna till de artvisa vägledningarna för fåglar för att bli bättre 
på att prioritera och förstå hur hänsynen påverkar fåglarna! (och annan biologisk mångfald)
https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/

https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/


Exempel på hänsyn enligt 
målbilderna för god miljöhänsyn 



Vad säger de artvisa vägledningarna?
Artskydd i skogen
Vissa växter och djur är fridlysta genom artskyddsförordningen. Det är förbjudet att skada dem eller 
deras livsmiljö. I skogsbruket innebär det att du ska ta hänsyn, så att dessa arter kan fortsätta leva i 
skogslandskapet.

Mer info på https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/artskydd/

https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/artskydd/


1. Skogsbruksåtgärder under häckningstid

• Generellt gäller att undvika skogliga åtgärder i miljöer där 
mindre hackspett och tretåig hackspett kan förekomma. 
Förbud gäller inom reviren. 

• Lövdominerad skog, med stort inslag av äldre löv och död 
ved. Ofta till ädellöv eller strandskogar. Även i blandskog om 
inslag av äldre lövträd är stort. (mindre hackspett)

• Förbudet gäller även för stare, gröngöling, skogsduva, 
göktyta med liknande habitat som mindre hackspett.

• Äldre barr- och blandskogar (främst granskog) med rik 
förekomst av döda och döende träd, sumpskogar, 
strandskogar, kantzoner mot myrar samt 
landhöjningsskogarnas gråalbård. (Tretåig hackspett).

• Förbudet gäller även för lavskrika, spillkråka, sparvuggla, 
nötkråka med liknande habitat som tretåig hackspett.



2. Skyddsavstånd under häckningstid

• Generellt gäller 300 meters skyddsavstånd från 
boplatser för rovfåglar, 500 meter för kungs- och 
havsörn. 

• Generellt gäller 100-300 meters skyddsavstånd 
från boplatser för ugglor.

• För tjäderlekplatser gäller skyddsavstånd 500 
meter och för orrspelplatser 300 meter. 

• För övriga hackspettar gäller 100 meters 
skyddsavstånd (ej större hackspett)
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http://www.birding.se/foto/duvhok2.htm
http://www.birding.se/foto/parluggla7.htm
http://www.birding.se/foto/spillkraka1.htm


3. Underröjning inför gallring/slutavverkning

• Undvik schablonmässig underröjning. Gäller skarpt 
för lavskrika, järpe, tallbit,  i artvis vägledning.

• Undvik schablonmässig förröjning. Lämna gärna 5−6 
smågranar/100 m2 (minst 2 m höga) vid röjning och 
gallring. Det är även värdefullt att lämna större 
granar med levande kvistar 0−2 m över mark. 
(Lavskrika)

• Undvik förröjning inför gallring i granbestånd. 
(kungsfågel, svartmes)

• Undvik underröjning inför gallring och avverkning. 
(lappmes)

• Spara så mycket som möjligt av buskar, lövträd och 
unga och undertryckta barrträd vid förröjning inför 
gallring eller slutavverkning. Förröj inte i surdråg 
eller i blivande kantzoner. (talltita)

• Spara buskar och lövträd vid förröjning inför gallring 
och slutavverkning. (entita)

• Undvik förröjning inför skogsbruksåtgärder. (tjäder) 

Budskapet är tydligt!
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