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Anmärkningsvärda fynd av sällsynta vedsvampar i avverkningsanmäld 
skog

Ärendebeteckning: 

� A30839-2019 (28,1 ha, inkommen 2019-06-20)

� A43077-2017 (10,3 ha, inkommen 2017-09-15)

� A30844-2019 (2,3 ha, inkommen 2019-06-20)

� A31049-2019 (4,7 ha, inkommen 2019-06-24)

Myr- och naturskogskomplexet Stormyran – Holmmyran - Ardnasåjvvie

Det avverkningsanmälda skogsområdet, som berör 45 hektar, är beläget 15 km öster om 
Sorsele, nordöst om Heden.  Skogen består huvudsakligen av senvuxen granskog omgiven 
av myrmarker. 

Redan 2017 uppmärksammade Naturskyddsföreningen att urskogsporing (VU) förekommer i 
området. Urskogsporing är knuten till gamla urskogsartade granskogar och Artdatabankens 
rekommendation är att gamla skogar som hyser arten helt undantas från skogsbruk och 
lämnas till fri utveckling.

I torsdags (2019-08-01) gjorde vi ett fältbesök i en av de nyinkomna 
avverkningsanmälningarna (A30839-2019) och kunnat notera fynd av grantickeporing även 
där. Det mest anmärkningsvärda fyndet var dock den lilafärgade tickan Skeletocutis lilacina 
(VU) som påträffades på en granlåga (se bild 3 och 4). Denna mycket sällsynta ticka har 
tidigare noterats sex gånger i Sverige.

Fyndet av Skeletocutis lilacina (VU) och fynd av grantickeporing (VU) både i mellersta och 
norra delen indikerar att hela området är viktigt i ett landskapsperspektiv. Vi vill även betona 
den rikliga förekomsten av ringhack av tretåig hackspett (NT) i området. Enligt vår 
bedömning skulle ytterligare fragmentering av skogen dra undan benen för den tretåiga 
hackspettens långsiktiga överlevnad i området.

Även de andra rödlistade arterna som påträffades; doftskinn (NT), gammelgransskål (NT), 
garnlav  (NT),  gränsticka  (NT),  harticka  (NT),  knottrig  blåslav  (NT),  rosenticka  (NT)  och 
ullticka  (NT),  indikerar  granskogar  med lång  kontinuitet,  permanent  hög  luftfuktighet  och 
höga naturvärden.

Vi  föreslår  att  Sveaskog  avbryter  de  planerade  avverkningarna  och  vidtar  nödvändiga 
åtgärder för att dessa värdefulla skogsområden bevaras för framtiden.



Vänliga hälsningar,

Jonas Nordenström
Ingemar Södergren
Erland Lindblad

Naturskyddsföreningen Sorsele

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 Antal/mängd

Grantickeporing VU 2 fyndplatser
Skeletocutis lilacina VU
Doftskinn NT
Garnlav NT Rikligt
Granticka NT Rikligt
Gränsticka NT 2
Harticka NT
Knottrig blåslav NT Bitvis god förekomst
Spillkråka NT
Rosenticka NT 4
Tretåig hackspett NT 11 ringhack
Ullticka NT 6
Björkeldticka
Bronshjon s
Luddlav s
Revlummer 
Stuplav s
Tjäder
Vedticka s
Vitmosslav s
Vågbandad barkbock s



Bild 1. Avverkningsområdena är belägna c:a 15 km öst om Sorsele.

Bild 2. Miljöbild avverkningsanmälan A30839-2019. 





Bild 3. Den lilafärgade tickan Skeletocutis lilacina (VU) har tidigare påträfats sex gånger i  
Sverige.

Bild 4. Närbild på Skeletocutis lilacina (VU).



Bild 5. Grantickeporing (VU) på granticka (NT) i avverkningsanmälan A30839-2019.

Bild 6. Grantickeporing (VU) från 2017 i avverkningsanmälan A43077-2017



Bild 7. Miljöbild från 2017 i avverkningsanmälan A43077-2017

Bild 8. Gott om ringhack av tretåig hackspett i området.



Bild 9. Rikligt med knottrig blåslav (NT) på flera platser. 



Bild 10. Miljöbild, bitvis gott om garnlav (NT) och rötlågor.


