Till:
SCA
För kännedom:
Anders Nenzén, DNV GL
FSC Sverige
2019-10-30

Klagomål gällande avverkningsanmäld skog på SCA:s markinnehav vid StorMullberget, Härjedalens kommun
Klagomålet omfattar:
·

Stor-Mullberget, Härjedalens kommun, Jämtlands län. Avverkningsanmälan A 46379-2019
(64,7 ha), inkommen 2019-09-10.

Det avverkningsanmälda skogsområdet vid Stor-Mullberget, som berör nästan hela 65 hektar, är beläget
ca 3 mil nordost om Ytterhogdal i Härjedalens kommun. Skogen består huvudsakligen av stavatallskog
med god förekomst av mycket gamla lågor och högstubbar. Stavatallskogar är med sin långa skogliga
kontinuitet mycket skyddsvärda och utgör viktiga livsmiljöer för en rad olika organismgrupper, däribland
vedlevande skalbaggar. Notera att Stor-Mullberget endast har inventerats översiktligt och dessutom i
snö. Det finns därför fler arter att hitta om hela det avverkningsanmälda skogsområdet inventeras.
Områdesbeskrivning, Stor-Mullberget (64,7 ha avverkningsanmäld skog)
I de södra delarna av det avverkningsanmälda skogsområdet finns en stavatallskog som uppkommit efter
brand i en bitvis sluttande terräng. Träden i den naturligt föryngrade stavatallskogen har genom åren
konkurrerat med varandra om näring och ljus vilket gör att en del av tallarna självgallras och dör.
Självgallring är tallens normala sätt att bilda död ved. Stavatallskogar kan ge intrycket av att vara klena
och triviala men här finns både gamla och senvuxna tallar vilket gör att skogens naturvärde är högt. Äldre
tallöverståndare finns spridda i skogen. Det är gott om död ved i olika storlekar och nedbrytningsstadier,
både liggande och stående. Många av tallågorna är gamla och grova-mycket grova. En tallåga är nästan 1
m grov i diameter i basen. Även förekomsten av gamla grova högstubbar och torrträd är god och många
av dem är brandpåverkade (det gäller även de grova tallågorna). Det finns även färsk död ved. Den
rödlistade och sårbara marksvampen spadskinn (VU) hittades under en grov bränd tallåga i
stavatallskogen. Även den nära hotade vedsvampen tallticka (NT) finns på en tallöverståndare i
stavatallskogen, vilken är vanlig på tallar runt ca 150-200 år. Det finns blockrikare partier i skogen, även
större stenblock.
Längre österut övergår tallskogen i en äldre blandbarrskog med gran, tall, asp och sälg. Flera av tallarna i
blandbarrskogen är gamla. Aspen är förhållandevis allmän, ibland riktigt gammal och grov med diametrar
upp till ca 60 cm. Enstaka gran är eventuellt ca 150 år. De sälgar som finns hyser den rödlistade och nära
hotade lunglaven (NT). Även i blandbarrskogen finns det gott om död ved i olika storlekar och
nedbrytningsstadier av både gran, tall och asp, även grövre. Här finns också allmänt med brandspår i form
av brandpåverkade stubbar. Även tjäder (Artskyddsförordningen) finns i skogen liksom knärot (NT) som
också är fridlyst enligt §8 Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) och missgynnas kraftigt av modernt
skogsbruk.

Denna inventering är endast översiktligt gjord och dessutom i snö, därav de få artfynden. Sammanlagt
noterades ändå 14 naturvårdsarter varav 11 rödlistade.
Artfynd, Stor-Mullberget, A 46379-2019 (64,7 ha)
CR – Akut hotad (Critically endangered), EN – Starkt hotad (Endangered), VU – Sårbar (Vulnerable), NT – Nära hotad (Near
threatened), s – signalart (Skogsstyrelsen)

Artnamn

Kategori

Spadskinn
Aspgelélav
Garnlav
Granticka
Knärot
Kolflarnlav
Kötticka
Lunglav
Mörk kolflarnlav
Stor aspticka
Tallticka
Kornig nållav
Stuplav
Tjäder

VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
S
S

Övrigt

Flera fyndplatser

Artskyddsföreningen

Området vid Stor-Mullberget har i sin helhet höga naturvärden vilket styrks av alla de värdefulla
strukturer som finns i skogen med stavatallar, äldre tallöverståndare, flera äldre och grova aspar och den
goda förekomsten av död ved i olika storlekar och nedbrytningsstadier, även mycket grova och
brandpåverkade.
För mer information och bilder från den avverkningsanmälda skogen vid Stor-Mullberget:
http://skyddaskogen.se/sv/om-oss/rapporter-och-dokument/rapporter?view=download&id=106
–
Skydda Skogen anser att SCA:s avverkningsplanering vid Stor-Mullberget inte lever upp till följande
indikatorer i den gällande FSC-standarden:
6.1.7. Skogsbrukare ska genomföra miljö- och naturvärdesbedömning [i enlighet med bilaga 4] på
beståndsnivå före större skogliga åtgärder och dokumentera resultatet samt planera och genomföra
skogsbruket för att minimera negativa effekter.
Kommentar: Efter att Skydda Skogen kontaktade SCA den 21 september 2019 om Stor-Mullberget har
bolaget tills vidare avbrutit sina avverkningsplaner i skogen för att göra ett nytt fältbesök. Skydda Skogens
inventeringar visar att den avverkningsanmälda skogen vid Stor-Mullberget håller höga naturvärden i
nyckelbiotopsklass och har mycket goda förutsättningar för en bibehållen biologisk mångfald, såväl på
bestånds- som på landskapsnivå. Avverkningsplaneringen visar stora brister hos SCA att identifiera
livsmiljöer för rödlistade och hotade arter (bilaga 4). Stavatallskogar är mycket skyddsvärda. De har en
lång skoglig kontinuitet och är viktiga livsmiljöer för en rad olika organismgrupper, däribland vedlevande
insekter.
6.2.1. Skogsbrukare ska undanta från alla skogsbruksåtgärder, förutom åtgärder påkallade för att bevara eller främja biotopens naturliga eller hävdbetingade biologiska mångfald alla:
a) Utpräglat olikåldrig och skiktad naturskog med riklig förekomst av gamla/grova träd och rikligt med
grövre död ved i olika nedbrytningsstadier

b) Nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik (1995)
Kommentar: SCA riskerar att bryta mot ovanstående indikator om skogen vid Stor-Mullberget avverkas.
Denna skog är inte registrerad som nyckelbiotop men med tanke på skogens höga naturvärden, hyser den
nyckelbiotopskvaliteter.
Skydda Skogen menar att SCA har misslyckats att identifiera betydande naturvärden vid
avverkningsplaneringen vid Stor-Mullberget, inte minst vad gäller livsmiljöer för rödlistade och sårbara
arter. Stavatallskogar är mycket skyddsvärda och har lång skoglig kontinuitet.
Vi delger er detta klagomål som ett första steg i en klagomålsprocess inom FSC-systemet. Vi förväntar oss
även att SCA inte avverkar den aktuella avverkningsanmälda skogen vid Stor-Mulbberget innan denna
klagomålsprocess är genomförd.
Med vänlig hälsning,
Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen
E-post: info@skyddaskogen.se

Bilder från den avverkningsanmälda stavatallskogen vid Stor-Mullberget. Ett flertal grova
brandpåverkade tallhögstubbar finns i skogen liksom grova tallågor. Tallågan på bilden är ca 1 m i
diameter.

