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Till Skogsstyrelsen i Jönköping
Kopia; Länsstyrelsen i Kalmar län
Naturvårdsverket
Begäran om nyckelbiotopsinventering / naturvärdesinventering vid Försjön, Mönsterås kommun,
Kalmar län.

Unik Tallnaturskog vid Försjön hotas av avverkning i Mönsterås kommun.
Skogen vid Försjön i Mönsterås kommun är ett vildmarksartat naturskogsområde med
gammal skog och höga naturvärden. Sammanlagt har 56 naturvårdsarter, varav 21 rödlistade,
påträffats i området. Bland de påträffade arterna kan nämnas berguv (VU), liten blekspik
(VU), knärot (NT), knölspindel (NT), motaggsvamp (NT), orange taggsvamp (NT),
reliktbock (NT) och vintertagging (NT). Även maffiga kläckhål (12 - 13 mm stora) som kan
härröra från raggbock (NT) har noterats samt ett misstänkt fynd av nordtagging (NT). Ifall
fyndet av nordtagging visar sig stämma vore det mycket anmärkningsvärt med tanke på artens
övriga utbredning i landet.
Även fyndet av liten blekspik (VU) på en gammal björk är anmärkningsvärt eftersom arten
vanligtvis påträffas på ädellövträd i södra Sverige. När liten blekspik växer på björk signalerar
den lång skoglig kontinuitet av barrskog med inslag av grova björkar vilket är mycket
ovanligt i södra Sverige. Det noterades också rikligt med vedskivlav och gott om
dvärgbägarlav med apothecier.
Mycket av skogen utgörs av senvuxen hällmarkstallskog med gamla tallar som
uppskattningsvis är mellan 250 - 300 år, men säkerligen finns det ännu äldre träd. De flesta av
tallarna är på grund av åldern redan naturvärdesträd. Till och med i Norrbotten skulle detta
område klassas som reservatsobjekt. Vissa delar av området har underröjts för att markägaren
planerat att slutaavverka detta unika område. Till och med undertryckta gamla naturvärdesträd
har underröjts, se bifogad bild.
Tallticka förekommer rikligt vilket indikerar tallarnas ålder. Men det är inte bara
hällmarkstallskog i området utan det finns också en mosaik med fuktigare sänkor av gran,
björk, al, skvattrammossar och mossar med öppna klarvattenytor. Bitvis finns det inslag av tät
föryngring i form av så kallad stavatallskog. Området är mycket omväxlande och
variationsrikt och bestånden är (förutom där det underröjts) flerskiktade med död ved i olika
nedbrytningsstadier. Skogen har utvecklats fritt under många år och fått bli en viktig miljö
med lång skoglig kontinuitet. Trots detta är svaret från Länsstyrelsen i Kalmar län att
barrskogar inte är prioriterade för skydd i Kalmar län.
Skogen ligger söder och öster om Försjön och fram till väg 649 mot Finsjö, området sträcker
sig upp efter sjön och ut mot Falkens göl, vidare upp till bergsområdet vid Falkensberg. Vid
Falkensberg finns en klassad nyckelbiotop på 0,6 ha. Totalt är detta naturskogsområde på
minst 150 ha. Genom området passerar Mönsteråsleden vilket visar att det också är viktigt för
det rörliga friluftslivet.
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Föreningar som står bakom skrivelsen;
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Naturskyddsföreningen i Kalmar län
Föreningen Skydda Skogen
Östra Smålands Ornitologiska Förening

Bilden nedan visar att markägaren planerar att slutavverka detta naturskogsområde.

Senvuxna undertryckta naturvärdesträd underröjda.

