
Naturvårdsmål - NO och NS - förklaring

I skötselplanen för naturreservatet Hedlandet används begreppen NO och NS.

Kanske kan detta beskriva och förklara varför NO respektive NS finns. De kan lätt bli 
obegripliga om inte först den historiska och den nutida markanvändningen beskrivs/ 
förklaras.

 

NO - Naturvård Orört

Skog, oftast, i avverkningsmogen ålder lämnas för fri utveckling. Skogen, bestånden, är 
fortfarande i biologisk mening förhållandevis unga. Ca 100 år. Bestånd som självklart är 
påverkade av tidigare skogsvårdsåtgärder. Något som lett till likåldriga 
barrträdsdominerade relativt en skiktade bestånd. Ofta vänliga och tilltalande att ströva i. 

Bestånden befinner sig som regel i successionsstadier som bland annat innebär en 
tilltagande underväxt av skuggfördragande gran, mängden stående och liggande död ved 
ökar långsamt. Ljuskrävande pionjärer som tall och olika arter lövträd ges möjlighet till 
föryngring i de ljusluckor som då och då uppstår då träd fälls av hårda vindar eller då de av
andra skäl dör.  

Bestånden utvecklas mer och mer mot ett naturtillstånd. Bestånden får ekologiska 
funktioner, ger livsrum åt arter som trängs undan i produktionsskogarna. PG och PF 
bestånd.     

NS - Naturvårdande skötsel

Efter 100-tals år av mänskligt brukande av skog och skogsmark finns stora och angelägna 
behov av att restaurera och återskapa för trakten mera naturliga tillstånd. Med hjälp av NS 
kan de ekosystemfunktioner som på den brukade skogsmarken av naturliga skäl har 
begränsats eller i vissa fall helt släkts ut restaureras och ibland återskapas.                            

Tillämpning av NS på ett genomtänkt sätt har förutsättningar att (åter)skapa en ekologisk 
kontinuitet och därmed livsrum åt biologisk mångfald inkluderande substitut för uteblivna 
naturliga störningar som förutsättning för substratsbildning, utrymme för successioner, 
naturlig trädslagblandning, flerskiktning med flera för artmångfalden livsnödvändiga 
tillstånd.

Både NO & NS finns i anslutning till slinga 5b.
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