
Nyinkomna avverkningsanmälningar i skog med höga naturvärden – Marktjärn 
norr om Fränsta i Ånge kommun - SCA

Ärendebeteckning: 

A 40520-2019 (8 ha), A 40518-2019 (5 ha), A 40522-2019 (9,3 ha), A 40521-2019 (4,3 
ha), A 40473-2019 (3,7 ha), A 40476-2019 (3 ha) och A 40474-2019 (0,9 ha) inkomna
2019-08-19.

Sammanlagt 34,2 ha 

Det avverkningsanmälda skogsområdet, som berör 34,2 hektar, är beläget ca 15 km norr om Fränsta, 
i Ånge kommun, i Västerbottens län. Skogsområdet är omväxlande med både gran, tall, sälg och asp. 
Topografin är kuperad med sänkor, höjder, små bäckar och gränsar på flera platser till mindre 
myrmarker. Förekomsten av död ved är god. På över 40 platser inom den avverkningsanmälda 
skogen växer det lunglav (NT) och skrovellav (NT). På en plats påträffades doftticka (VU) som är 
fridlyst enligt §8 Artskyddsförordningen (SFS 2007:845). På en mindre myr i avverkningsområdet 
växer det både ängsnycklar och snip som föredrar lite högre pH-värden. Sammanlagt noterades 30 
naturvårdsarter varav 7 rödlistade. 

Sälg med doftticka (VU) och lunglav (NT).



Tabell. Artfynd gjorda inom de avverkningsanmälda områdena.

CR – Akut hotad (Critically endangered), EN – Starkt hotad (Endangered), VU – Sårbar (Vulnerable), NT – Nära hotad (Near
threatened), s – signalart (Skogsstyrelsen)

Arter Kategori Övrigt

Doftticka VU Artskyddsförordningen
Garnlav NT
Kolflarnlav NT 
Lunglav  NT 35 fyndplatser
Mörk kolflarnlav NT
Skrovellav NT 6 fyndplatser
Tretåig hackspett NT Hackspår, Artskyddsförordningen
Bronshjon Gnaggångar och kläckhål
Dropptaggsvamp 9 fyndplatser  
Dvärgtufs 
Gelélav (Collema på asp) Slanklav eller stiftgelélav (NT)
Jungfru Marie nycklar Fridlyst
Kransmossa
Kärrfibbla
Kärrviol
Långfliksmossa? Osäker artbestämning
Myskbock Kläckhål på sälg
Nattviol Fridlyst
Ormbär
Revlummer Artskyddsförordningen
Skinnlav
Snip
Stenbär
Stuplav
Tjäder Artskyddsförordningen
Torta
Trådticka
Vanlig groda Artskyddsförordningen
Vågbandad barkbock Gnaggångar och kläckhål
Ängsnycklar Fridlyst



Miljöbild. Lunglav (NT) på björk.



Miljöbild

Miljöbild. Lunglav (NT) och skrovellav (NT) växer på över 40 platser i den avverkningsanmälda skogen.



Miljöbild. Mindre bäckar förekommer i skogsområdet.



Nattviol



Miljöbild

Den avverkningsanmälda skogen gränsar på flera platser till myrmark.



Skärmklipp på den avverkningsanmälda skogen i nordöst. Även den anmälda skogen i västra delen med 
ärendenummer A 41009-2019 (4,6 ha) och A 41012-2019 (3 ha) inkomna 2019-08-20 har höga naturvärden.
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