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Segregerad naturvård (“land sparing”)

Reservat och frivilliga avsättningar

Produktionsskog

.



Integrerad naturvård (“land sharing”)
Produktionsskogen får fler värden än bara 
fiberproduktion genom:

- Naturliga trädslag, blandade trädslag
- Generell hänsyn (lämna träd och skapa död ved)
- Förlängda omloppstider



Begreppen ”land sharing vs. land sparing”
är nya i skogen, men resonemangen gamla

TRIAD-modellen föreslogs 1974, myntades 1992

Dela upp landskapet/regionen i 3 olika zoner där olika 
typer av markanvändning ges företräde:

Naturvård Naturanpassat                Intensiv-
skogsbruk skogsbruk



Naturvården i en pyramid

• Natur ’90 (Naturvårdsverket)
• Hur kan miljövård och 
naturresurshushållning 
kombineras?
1. Särskilt höga naturvärden 

(skydd och vård)
2. Högre naturvärden 

(bevarande snarare än 
nyttjande)

3. Vardagslandskapet 
(hänsyn)
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Den Segregerad naturvård på Nya Zealand

Naturskog:
• Höga natur- och sociala värden
• Täcker 24% av landarealen
• Står för ca 0,1% av virkesproduktionen

Tallplantager (främst Pinus radiata):
• Lägre natur- och sociala värden
• Täcker 7% av landarealen
• Står för ca 99,9% av virkesproduktionen

Olika proportioner integrerad och segregerad 
naturvård i olika länder



Expertbedömningar

Delphimetoden - sammanställer expertkunskap 
systematiskt

Experter bedömde utfallet av scenarier med 
olika andel integrerad och segregerad naturvård 
med 16% avsatt för naturvårdsändamål

Anna Filyushkina m fl. in prep.



Utvärdera olika scenarier

12% reservat + 2% avsättningar + 2% hänsynsträd

2% reservat + 12% avsättningar + 2% hänsynsträd

2% reservat + 2% avsättningar + 12% hänsynsträd

2% reservat + 2% avsättningar + 2% hänsynsträd + 
förläng omloppstid så att nuvärdet är detsamma



För biodiversitet 
(bevara arter på 
landskapsnivå) 
bedömdes reservat 
signifikant bättre än 
övriga

Annorlunda för 
rekreation och 
vattenkvalitet, men litet 
antal experter

a) Reservat
b) Mindre avsättningar
c) Generell hänsyn
d) Förlängd omloppstid

Resultat



Teoretiska argument
Simulerar överlevnad i skogslandskap under 100 år

Populationer överlever bättre om livsmiljön
är mera koncentrerad

(d v s reservat snarare än generell hänsyn)
Hanski (2000) Ann Zool Fenn 37:271-280

Kan vara bättre att öka mängden reservat i
kombination med intensifierat skogsbruk

Många arter föredrar sluten skog (bättre med 
reservat) eller solexponerade miljöer

(bättre med generell hänsyn)
Ranius & Roberge (2011) Biodivers. Conserv. 20: 2867-2882



Biologisk mångfald på beståndsnivå

Hänsynsytor (kvarlämnade trädgrupper på
hyggen) har, jämfört med reservat och
nyckelbiotoper
- betydligt färre rödlistade vedskalbaggar
- något färre arter av vedskalbaggar
- avvikande artsammansättning

Djupström m fl. (2008) For Ecol Manage 255:3340-3350



Larsson m fl (2011) ArtDatabanken Rapporterar 9

Rödlistade skogsarter i olika skogsfaser



Slutsats: Reservat eller generell hänsyn?

Båda gynnar biologisk mångfald på beståndsnivå

Gynnar delvis olika biologisk mångfald

Många bevarandebiologiska experter bedömer att 
stora reservat skall prioriteras framför integrerad 
naturvård för att bevara alla arter på 
landskapsnivå

Andra mål kan ge andra prioriteringar
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