Ordlista
Avsättning

Hektar

Nyckelbiotop

En avsättning beskriver ett beslut eller
åtagande att skogsmarkens huvudändamål
blir naturvård istället för skogsproduktion.
Bestånd

Hektar är en ytenhet och anges i enhetssymbolen ha. Ett hektar är 10 000 kvadratmeter, vilket är arean (ytan) av en kvadrat
som är 100 meter på varje sida.

Ett skogsområde som har en mycket stor
betydelse för skogens flora och fauna. Där
finns eller kan förväntas finnas rödlistade
arter.

Ett område med likartad skog för produktion.

Hänsynsprioritering

Prioriterade skogstyper

Sveaskogs metod för urval och prioritering av
vilka skogsområden som ska avsättas som
naturvårdsskogar.

Skogstyper som i den nationella strategin för
Levande skogar har utpekats som prioriterade att bevara. Dessa delas upp i skogstyper
som Sverige har ett internationellt ansvar att
prioritera i skyddet, samt de skogstyper som
är nationellt underrepresenterade.

Biologisk mångfald

Variationsrikedom bland allt levande i alla
miljöer och ekologiska processer som de
ingår i. Detta innefattar mångfald inom och
mellan arter och hos ekosystem.
Biotop

Naturtyp. Livsmiljön för alla arter inom ett
enhetligt ekosystem.
Ekopark

Stora sammanhängande skogslandskap med
höga naturvärden som sköts så att de kan
fungera som spridningskällor för biologisk
mångfald. I ekoparkerna styr ekologin före
ekonomin.
Ekoparksavtal

Ekoparksavtal kallas Sveaskogs juridiskt
bindande avtal med Skogsstyrelsen om
ekoparker. Avtalen gäller i 50 år. I dessa förbinder sig Sveaskog att sköta skogen enligt
övergripande målbilder i en fastställd skötselplan för respektive ekopark, samt att inte
sänka naturvårdsambitionen i något enskilt
bestånd. Ekoparksavtal har status som frivillig
avsättning.
Ekosystem

Enhetlig del av landskapet med dess levande
organismer och viktiga icke levande delar
såsom till exempel näring, energi och grundämnen.
Fjällskogar

Skogar på hög höjd som ligger ovanför
skogsvårdslagens gräns för fjällnära skog
och ovanför den så kallade naturvårdsgränsen inom ramen för FSC.
Formellt skydd

Formellt skydd av skogsmark omfattar
nationalpark, naturreservat, biotopskydds
och naturvårdsavtal.
Frivilligt skydd

Skydd av skogsområden som markägare
beslutar att göra utan ersättning från staten
eller myndigheter, och utan juridiskt bindande
avtal.
FSC

FSC står för Forest Stewardship Council och
är en internationell oberoende organisation
för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk.
Förstärkt hänsyn

Något mer omfattande naturhänsyn än den
som normalt tas i samband med skötselåtgärder i skog som används för skogsproduktion. Den lämnade naturhänsynen ska
motsvara minst 15% av produktiv areal.
Generell hänsyn

Den naturhänsyn som tas i samband med
skötselåtgärder i skog som används för
skogsproduktion.

Kulturmiljö

Den miljö som formats av människan, till
exempel fasta fornlämningar såsom boplatser, gravrösen, fångstgropar, samt andra kulturminnen såsom kolbottnar och hägnader.
Levande skogar

Levande skogar är ett av de miljökvalitetsmål
som riksdagen har fastställt. Levande skogar
är uppdelat i delmål, varav ett är långsiktigt
skydd av skogsmark: ytterligare 900 000 ha
skyddsvärd skogsmark ska undantas från
skogsproduktion till år 2010 (avser området
nedanför gränsen för fjällnära skog). Ett
annat delmål är Förstärkt biologisk mångfald.
Lövrik skog

Produktionsskog

Skog som i huvudsak används för skogsproduktion, dvs där man odlar, sköter och avverkar råvara för timmer, massa och biobränslen.
Produktiv skogsmark

Skogsmark som kan producera minst 1 m3sk
(skogskubikmeter, som är ett volymmått för
stående skog) per ha och år i genomsnitt.
Reservat

Avser naturreservat, se ovan.
Restaureringsskogar

Skog med minst 50% lövträdsinblandning.

Skogsområden som har låga eller inga naturvärden idag, men som har en ekologisk
potential att utveckla höga naturvärden i
framtiden.

Nationella strategin

Rödlistade arter

Den handlingsplan för skydd av värdefulla
skogar som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har enats om för att nå delmål i
Levande skogar (se ovan).

Arter som är hotade till sin långsiktiga överlevnad som art och som finns med på en
särskild lista, Rödlistan, som Naturvårdsverket
har fastställt och som ArtDatabanken har
sammanställt information om.

Skog med minst 25% lövträdsinblandning.
Lövskog

Naturreservat

Ett skogsområde som skyddas formellt med
hjälp av intrångsersättning från staten till
markägaren.
Naturvårdsareal

Den markyta som används främst för
naturvård.
Naturvårdsskogar

Skogar som avsätts för naturskydd och
naturvård och där inget skogsbruk bedrivs.
Vissa naturvårdsskogar lämnas helt orörda,
andra sköts för att restaurera eller förstärka
naturvården.
Naturvärdeslokal

Skog med vissa naturvärden och stora
förutsättningar att inom snar framtid återskapa höga naturvärden.
NO, Naturvård Orörd

Begrepp som förklarar hur ett skogsområde
som avsatts för naturvård ska hanteras. NO
betyder att området lämnas helt fritt att
utvecklas, dvs inga sköteselåtgärder genomförs.
NS, Naturvård Skötsel

Begrepp som förklarar hur ett skogsområde
som avsatts för naturvård ska hanteras. NS
betyder att området sköts för att restaurera
eller förstärka naturvården.

WWF

Världsnaturfonden WWF är en internationell
oberoende miljöorganisation med huvuduppgift att skydda den biologiska mångfalden
och främja naturresursernas uthålliga nyttjande.
Värdekärna

Ett sammanhängande skogsområde, i ett
eller flera bestånd, som Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen har bedömt ha en stor
betydelse för fauna eller flora och/eller för
en prioriterad skogstyp. Normalt ingår nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt i begreppet
värdekärna.
Värdetrakt

Ett verktyg i landskapsplanering. En värdetrakt är ett landskapsavsnitt med särskilt
höga ekologiska bevarandevärden. Värdekärnor har hög täthet av värdekärnor.
Ädellövrik skog

Skog med mellan 20–49% inblandning av
ädellövträd (se ädellövskog).
Ädellövskog

Ädellövträden är ek, bok, alm, ask, lind, lönn,
avenbok och fågelbär.

