
 

 

Till: Södra, FSC och DNVGL  2021-04-03  
 
 

FSC-klagomål angående avverkningsanmäld nyckelbiotop. 

Norra Skärshult i Mönsterås kommun, Kalmar län 
 

Avverkningsanmälan:  

 A 20005-2020 (3 ha) inkommen 2020-04-20 

 

Beskrivning 

Den avverkningsanmälda nyckelbiotopen (N66-2016) är en blandsumpskog med gott om 
socklar av både gran och klibbal. Det är rejält blött i området och skogen har hög och jämn 
fuktighet. Förekomsten av död ved är riklig. Enligt Skogsstyrelsen Miljömålsarbete 
(Målbilder för god miljöhänsyn är framtagen Dialog om miljöhänsyn) Definition av 
Levande skogar lyder. ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras”. 
Hänsynskrävande biotoper. Sumpskog/dråg med naturskogskaraktär. Detta är precis 
vad man delvis redan avverkat och nu planerar Södra att avverka resten av sumpskogen 
(nyckelbiotopen)!  
 
Nordöstra delen av nyckelbiotopen har avverkats och gjorts om till plantage med 
granplantering, se bild längre ner. På ortofotot syns hur timret ligger staplat i 
nyckelbiotopen. Direkt öster om nyckelbiotopen har även cirka 0,5 hektar avverkats utan 
någon avverkninganmälan (nyligen avverkat så det syns inte på ortofotot. Detta har tydligt 
påverkat nyckelbiotopen där ökad genomblåsning förändrat luftfuktigheten och gjort att 
delar av nyckelbiotopen torkat upp.  
 
I den avverkningsanmälda skogen växer bland annat grön sköldmossa, som är fridlyst 
enligt §8 Artskyddsförordningen. Den ingår även i EU:s art- och habitatdirektiv. 
 
Bland övriga arter som är fridlysta enligt §4 Artskyddsförordningen kan nämnas mindre 
hackspett (NT), spillkråka (NT), svartmes (byggt bo i en alsockel), skogsduva, trädkrypare, 
tofsmes, stjärtmes, kungsfågel, gröngöling, dubbeltrast och skogssnäppa. 
 
Även stubbspretmossa, rostfläck, kattfotslav, blåmossa och gammelgranslav växer i 
skogen. 
 

Klagomål 

Att en nyckelbiotop avverkningsanmälts och delar av nyckelbiotopen redan avverkats 
strider mot 6:41 i FSC-standarden.  

Om den gröna sköldmossans växtplatser samt de häckande skogsfåglarnas livsmiljöer, 
fortplantningsområden eller viloplatser skadas är det ett brott mot princip 1 i FSC-
standarden vilket innebär att certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, 



 

 

förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och 
överenskommelser. Det är olagligt att skada de fridlysta arternas växtplatser och 
livsmiljöer utan dispens från Länsstyrelsen (Artskyddsförordningen, 4, 8, 14 och 15 §§). 

Utdrag ur FSC-standarden 

PRINCIP 1: LAGEFTERLEVNAD: Certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, 
förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och 
överenskommelser. 

Kommentar: Utan dispens från Länsstyrelsen får inte arter som är fridlysta enligt 
Artskyddsförordningen skadas. 

6.4 Certifikatsinnehavaren ska skydda sällsynta arter och hotade arter samt deras 
livsmiljöer inom skogsbruksenheten. Det ska ske genom avsättningar, andra skyddade 
områden och genom att skapa konnektivitet och/eller genom andra direkta åtgärder som 
gynnar dessa arters överlevnad och livskraft. Åtgärderna ska stå i förhållande till 
brukandets skala, intensitet och risk, samt till sällsynta och hotade arters bevarandestatus 
och ekologiska krav. Certifikatsinnehavaren ska beakta den geografiska spridningen och 
ekologiska krav hos sällsynta och hotade arter utanför skogsbruksenhetens gränser när 
beslut om åtgärder inom skogsbruksenheten ska fattas. 

6.4.1 Följande biotoper undantas från alla skogsbruksåtgärder, förutom åtgärder 
påkallade för att bevara eller främja biotopens naturliga eller hävdbetingade biologiska 
mångfald:  

a) utpräglat olikåldriga och skiktade naturskogar med riklig förekomst av gamla/grova 
träd och rikligt med grövre död ved i olika nedbrytningsstadier,  

b) nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metod (1995),  

Kommentar: Hela nyckelbiotopen är avverkningsanmäld och nordöstra delen är redan 
avverkad och omgjord till plantage med granplantering. Sådana här sumpskogar med 
socklar och blöta områden ska över huvud taget inte röras, se miljöbilder längre ner samt 
fotobilaga. Även hyggen i direkt anslutning påverkar biotopen negativt då genomblåsningen 
ökar och luftfuktigheten förändras.   

6.9 Certifikatsinnehavaren ska inte omvandla naturlig skog till plantageskog, inte heller 
ska naturlig skog eller plantageskog som FSC-standard för skogsbruk i Sverige FSC-STD-
SWE-03-2019 SW – 52 av 94 – uppkommit genom omvandling av tidigare naturlig skog 
omvandlas till icke skoglig markanvändning. 

Kommentar: Delar av en nyckelbiotop har kalavverkats, planterats med gran och 
omvandlats till plantage. De avverkade träden var mycket grova, även gran- och alsocklar 
har avverkats. 

 
Vänliga hälsningar  
Skogsgruppen / Oskarshamnsbygdens Fågelklubb 
 
Jan Brenander  



 

 

Avverkningsanmälan berör nyckelbiotopen N66-2016 (Blandsumpskog). Observera att nordöstra delen av 
nyckelbiotopen redan är avverkad och planterad med gran. På flygfotot syns de uppstaplade timmerhögarna. 

    
Fotot taget från nordöstra gränsen av nyckelbiotopen. Som synes har ett rejält parti av nyckelbiotopen kalavverkats 
och planterats med gran. Delar av nyckelbiotopen har omvandlats till plantage 



 

 

 
Gran- och alsocklar har avverkats 

 
Avverkad alsockel 



 

 

          
I den avverkningsanmälda nyckelbiotopen finns det ett källflöde, det är blött och gott om gran- och alsocklar 

 
 
Artskyddsförordning (2007:845) 

4 §   I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har 
markerats med N eller n är det förbjudet att (…) 4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller 
viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.  

8 §    I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som anges i bilaga 2 till denna 
förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan 1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta 
bort eller skada exemplar av växterna, och 2. ta bort eller skada frön eller andra delar. 

14 §   Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 4, 5 och 7 §§ som avser länet eller en del av 
länet. En dispens får ges endast om 1. det inte finns någon annan lämplig lösning, 2. om dispensen inte försvårar 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde (…)  

15 §   Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 6, 8 och 9 §§ som avser länet eller del av 
länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. 

 


