Lerälvsravinen
Skogs- och naturvårdsåtgärder
för människa, natur och miljö

I Lerälvsravinen i centrala Sunne,
mellan Ekebyvägen och E45:an, sätter
vi samspelet mellan människa, natur
och miljö i fokus.
Som markägare gör nu Sunne kommun
flera skogs- och naturvårdsåtgärder framförallt längs med stigen som går i
öst- västlig riktning.
I den här foldern berättar vi om
åtgärder na och varför de görs. I följande
punktlista får du en kort sammafattning:
•
•
•

säkerheten för barn och vuxna ökar
när stora granar tas bort
torra, döda granar kapas och får vara
kvar som högstubbar eller lågor.
Död ved ger liv åt en mängd arter
död ved får ligga kvar i älven,
eftersom den ökar den biologiska
mångfalden

•
•
•
•
•

•
•

lövträd planteras in och ger en ljus,
inbjudande miljö. Viktigt i skogens
biologi och kemi
vissa områden lämnas orörda
två nya gångbroar byggs
informationstavlor sätts upp
arbetet görs manuellt med motorsåg
och för den personliga säkerheten
finns en skogsskördare till hjälp.
Den kan direkt lägga högstubbar
och lågor där de ska vara
en skotare hämtar ut ris och stockar
från området
arbetet görs under februari 2011 när
markförhållandena tillåter
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Skogs- och naturvårdsåtgärder i Lerälvsravinen
Som markägare gör Sunne kommun
skogs- och naturvårdsåtgärder inom
Lerälvsravinen – i området mellan Ekebyvägen och Europaväg 45.
Åtgärderna gör vi för att öka säkerheten för de människor, vuxna och
barn, som vistas i skogen samtidigt
som naturvärden och den biologiska
mångfalden gynnas.
Vissa skogspartier i Lerälvsravinen
förblir orörda, medan vi utför åtgärder
inom andra. Åtgärderna tar hänsyn till
områdets sociala och biologiska värden
och är valda ur ett helhetsperspektiv
av människa, natur och miljö.
Sunne kommun tar bort en del stora
granar som är en säkerhetsrisk utmed
den stig som går i väst- östlig riktning
i ravinen
Vissa av granarna, de som är torra
och döda, får vara kvar i skogen
i form av högstubbar eller lågor
eftersom de är viktiga för den biologiska
mångfalden.
De granar som är friska, men är en
säkerhetsrisk forslas bort från området.
När de stora granarna försvinner gynnar
det befintliga lövträd att växa upp.

ta över när ljus och utrymme blir ledigt
efter de mäktiga granarna.
I Lerälvsravinen finns bland annat
ädla lövträd som lönn som väntar på
sin tur att se dagens ljus. Lövträd ger
ett ljust luftigt intryck och har ett skirt
lövverk.

Inom Lerälvsravinens västra delar finns
gamla åkermarker som vuxit igen med
lövträd, främst al.
Sunne kommun vill gynna lövträden
och den biologiska mångfalden ytterligare och planterar in mer lövträd på
den gamla åkermarken.

Den döda veden efter lövträd är
viktig för vissa arter. Sunne kommun
gynnar den biologiska mångfalden
genom att hjälpa lövträd och följa den
tronföljd som naturen själv satt upp i
Lerälvsravinen. Karaktären i skogen
utmed stigen ger ett ljusare intryck.
De träd som ligger i Lerälven får
ligga kvar eftersom de är viktiga för den
biologiska mångfalden.
Syftet med åtgärderna utmed stigen
är att öka säkerheten och gynna den
biologiska mångfalden.

Lövträd är gott för älgar och rådjur!
Därför blir dessa trädplantor ofta
uppätna eller skadade. För att skydda
de unga planterade lövträden så att
de kan växa upp och bilda en vacker
lövskog med många växt- och djurarter
i, så sätter Sunne kommun upp ett
skyddande stängsel. Stängslet är kvar
tills träden blivit så höga att älgarna och
rådjuren inte kan skada dem, det vill
säga när träden är ungefär 4 meter höga.
Sedan plockas stängslet ned. Det kan ta
10–15 år från det att det sattes upp.
Vid ingången till det stängslade området
sätter vi upp en informationstavla om
olika lövträd.
Syftet med åtgärden är att säkra att de
lövträd som planteras får växa upp och
bli lövskog.

Sunne kommun bygger två nya broar
som ersätter de två broar som inte är i
bra skick. Syftet är att öka säkerheten
och tillgängligheten till området.
Vi sätter också upp informationstavlor
i Lerälvsravinen, främst utmed stigen.
Informationen beskriver områdets
naturvärden. Syftet är att öka kunskapen
och förståelsen om naturvärdena på land
och i vattnet inom Lerälvsravinen.

Skogsstyrelsen /Landsbygdsprogrammet.

Levande döda träd
Uttrycket ”ett dött träd är ett
levande träd” är lätt att förstå när
man vet alla djur och växter som lever
av och i det döda trädet!

De befintliga lövträden är beredda att

Död ved i form av granlåga.

Sunne kommuns Naturvårdsprogram.
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Många arter är beroende av död ved.

Ett dött träd innehåller faktiskt mer
liv än ett levande. Gnag- och hackhål
avslöjar djurens framfart. Mossor och
lavar etablerar sig och trädsvampar
äter upp trädet inifrån.
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Död ved är en av de viktigaste förutsättningarna för biologisk mångfald
i våra skogar. I våra svenska skogar
är det generellt brist på död ved. Död
ved används såväl som föda, växtplats
och skydd undan vinterkyla och
sommartorka av många vedlevande
arter. Som markägare kan vi hjälpa till
och skapa död ved.
I Lerälvsravinen skapar Sunne kommun
som markägare död ved genom
högstubbar och lågor. Träd som redan
har fallit till marken eller ligger i
vattnet får vara kvar. Döda träd, höga
stubbar och stockar som ligger är inte
skräpigt, det är biologisk mångfald!
Vissa arter i vattnet är beroende av att

gamla träd och grenar som faller i vattnet
får ligga kvar. Den vattenmättade grova
veden är livsmiljö för fuktälskande
mossor och vedlevande insekter.
Grenar och rötter ger dem skydd och
där finner de föda. Det gäller även för
många fiskar samt för större och mindre
vattensalamander.
Nedfallna grenar och kvistar håller kvar
löv, barr och andra djur- och växtdelar.
Därmed stannar organiskt material och
näringsämnen kvar under en längre tid
på botten.
Det gynnar produktionen av bottendjur,
gråsuggor, iglar och sötvattenmärlor,
som i sin tur utgör födobas för fiskar och
en lång rad andra arter.

Varför är döda träd
levande träd?
Frågan kräver en tillbakablick i historien,
egentligen på flera miljoner år.
Långt tillbaka i tiden, när människan
inte påverkade skogen, fanns det
avsevärt många fler döda träd i
landskapet. Med tanke på den långa
tidsrymden som skogar existerat, utan
att människan kunnat påverka dem i
nämnvärd omfattning, hann väldigt
många djur- och växtarter anpassa sig
till ett liv förknippat med döda träd,
döda buskar och döda grenar.
I de döda träden och grenarna lever
växter och djur. Där kan de bo, växa,
söka skydd, jaga eller äta.
I det moderna landskapet finns det bara

några enstaka procent döda träd, om
man jämför med förr (det finns siffror
som tyder på att uppemot 40 procent av
en skog bestod av döda träd).
Följden är att alla arter som vant sig
vid de döda träden nu har det mer eller
mindre svårt. Det finns för få livsmiljöer
för dem.
I dagens landskap finns det inte rum för
de mängder av döda träd som egentligen
borde finnas. Varje träd som dör och får
stå kvar i skogen, naturligt eller genom
åtgärder som Sunne kommun gör i
Lerälvsravinen, kan innebära en ljusning
för många arter som har det svårt.
Sunne kommun gynnar den biologiska
mångfalden genom att skapa död ved.
15 000 arter vill ha död ved!

Foto: Bengt Krönström
Den vattenmättade döda veden som blir liggande i Lerälven är betydelsefull som livsmiljö
eller skydd för många arter, bland annat mossor, insekter och fisk. Den döda veden gynnar
den biologiska mångfalden.
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Död ved ger liv åt en mängd arter och används såväl som födokälla,
växtplats och skydd under vinterkyla och sommartorka.
Sunne kommuns Naturvårdsprogram.
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Det är skillnad på olika sorters död ved:
• Olika trädslag
Olika trädslag har olika egenskaper och
därför trivs olika arter på och i olika
trädslag. Men en del arter är inte så
petiga, de är nöjda så länge trädet är dött
• Högstubbar och lågor
Ett dött träd som står upp innehåller arter
som trivs där det är torrt, ett träd som
ligger ned kallas låga. Det innehåller
ofta arter som trivs där det är fuktigare.
Om man kapar ett träd ett stycke upp så
får man både en högstubbe och en låga
på marken och därmed fler arter
• Grov eller klen
Grov död ved har ofta en större
artrikedom speciellt av ovanliga och
hotade arter – än klenved
• Soligt eller skuggigt
Dessutom hittar man olika arter
beroende på om det döda trädet finns i
en mörk, sval och skuggig miljö eller
om det finns i en ljus, varm, solig miljö

Död ved i vatten och dess
betydelse för vattendraget
Död ved för med sig många positiva
egenskaper när det ligger i vattnet.
Just att det finns död ved, det vill säga
grenar och stockar, i vattendraget har
stor betydelse för de arter som lever
i vattendraget. Veden fungerar bland
annat som födoresurs i vattenmiljön
och skapar skydd och ståndplatser för

7

fisk. Den döda veden skapar en större
variation, ändrar vattenströmmar, så att
nytt bottensubstrat bildas.
Död ved ger en ökad dynamik i vattnet.
Död ved fångar upp löv och annat
organiskt material, som blir mat för
småkryp. I Sverige är död ved i vatten i
många områden en bristvara, i de flesta
av våra vattendrag är tillgången på död
ved nämligen generellt sett mycket låg.
Den döda veden som ligger i Lerälven
är därför en viktig resurs och ökar den
biologiska mångfalden.

I Sunne kommuns Naturvårdsprogram
2008-2013, som är antaget av kommunfullmäktige, finns fastställda miljömål
för naturvård och åtgärder för att nå
miljömålen.
För miljömålet Levande skogar har
Sunne kommun beslutat om skötselåtgärder i kommunens skogar för att den
biologiska mångfalden ska bibehållas
och öka.

död ved, gynna lövträd vid röjning
och gallring med mera. De åtgärder som
görs inom Lerälvsravinen är i linje med
Sunne kommuns Naturvårdsprogram,
det vill säga den politiska viljan för
naturvård.

Bidrag för åtgärderna söker kommunen
i Landsbygdsprogrammet ”Skogens
mångfald”. Stöd lämnas till åtgärder
som gynnar natur och sociala värden
i skogen, just det som under februari
Exempel på skötselåtgärder är att skapa 2011 ska göras i Lerälvsravinen.

Mer löv i skogen
Lövträd växer här och var i tronföljd
under de mäktiga granarna i Lerälvsravinen.
Lövträd är viktiga för skogens biologi
och kemi och en bristvara i det moderna
skogsbruket. Lövträd ger dessutom en
ljus och inbjudande miljö i skogen.
Har du frågor om det kommunen gör
i Lerälvsravinen kontakta gärna
Kristina Rebane
Miljöstrateg, Sunne kommun
tel 0565-162 20, 070-395 41 23
e-post kristina.rebane@sunne.se

