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Södra Skogsägarna 

• Ekonomisk förening 
 

• Skogsindustrikoncern 

 

• > 50 000 medlemmar  
 

 - Hälften av den privatägda skogen i området 
 

 - Medelarealen produktiv skogsmark  
    per fastighet är 67 ha 
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Vad vill markägarna med sin skog? 
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Utmaning 
 

- Balans naturvård och virkesproduktion  
 
 

 

     



Viktiga verktyg i Södras naturvårdsarbete 
 

 

2. Hänsyn och skydd  

5. Utbildning och information 
 

 

1. Planering - värdering 

 

 

3. Certifiering - miljöledning 

 

4. Uppföljning - revision 

 



2015-11-24 6 

 

 

 

 

 

Planering – värdering 

  

 

Målkod: 

 
PG     =   Produktion med generell miljöhänsyn 
 
K/PF  =   Kombinerat mål/förstärkt miljöhänsyn 
 
NS     =   Naturvård med skötsel 
 
NO     =   Naturvård orört 

 

Naturvärdesbedömning: 

  
- Vilka egenskaper har skogen?  
Ex strukturer, ålder, topografi, kulturpåverkan 
  

- Hur ska skogen skötas/inte skötas?  

1. Grön Skogsbruksplan 

2. Traktdirektiv vid avverkning 

   - Vilka åtgärder? Hänsyn? 

 



Södras App för skogsägare 
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Naturhänsyn i 
produktionsskogar 

PG/PF/K 

Formellt skyddad mark 

Avsättningar i Grön plan 
NO/NS 
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PG - Produktion med generell hänsyn 

Kantzon vid myr 
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Nyss avverkat hygge 
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Hygge ca 20 år senare 



Avsättningar i Grön plan - se potentialen i NO och NS   
 
 
- För biologiska  
    mångfalden 
 
 och 
 
- För markägaren 
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Vad är aktuellt just nu inom naturvård på Södra? 



Blå målklasser i Södra 

• Redskap för att identifiera och hantera höga  

naturvärden vid vatten 

• Vattendraget värderas - hänsyn till vattenmiljön  

anges med någon av fyra målklasser: 

 
 VG - vattenmiljö med generell vattenhänsyn 

 VF – vattenmiljö med förstärkt vattenhänsyn 

 VS - vattenmiljö särskilda vattenvårdsåtgärder 

 VO - vattenmiljö som lämnas orörd 

 

• Skapa intresse och öka kunskapen om vatten 

 

• Blå målklasser kommer införas som standard i  

Södras gröna skogsbruksplaner 



Södras markskoningsgaranti  
- infördes i juni 2013  
 
Mål: Förebygga och minimera körskador för att  

        skona mark och vatten. 
 

 

Hur? 

• Bättre planering med hänsyn till väderlek  

  och markens bärighet 

 

• Risning av basvägar, användning av markskonare  

  och skotare utrustade med bärande band 

 

• Överfarter vattendrag och dike 
 

 
 

Garantin: Skulle marken trots de förebyggande  
     åtgärderna skadas ser Södra till att  
     reparera den. 

 



Naturhänsyn vid GROT-hantering 
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GROT = Grenar, Ris och Toppar 
 

• Södra viktig aktör för produktion av biobränsle  

• Klimatnytta 



Naturhänsyn vid GROT-hantering 

• Attraktiv livsmiljö för många arter 

• Exempel hänsyn PG-bestånd 3 högar/ha 

 



Våra viktigaste verktyg 
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Tack för er uppmärksamhet! 




