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Formellt klagomål gällande avverkade nyckelbiotoper, skogliga värdekärnor och
reservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun, Östergötland
Sammanfattning: Avverkningarna på minst 20 hektar omfattar nyckelbiotoper, värdekärnor och reservatsförslag.



Avverkningsanmälan A 40179-2019 (inkommen 2019-08-16), 0,8 ha. Norra delen av nyckelbiotop
(N4553-1997) avverkad. Även delar av nyckelbiotop i södra delen som ej avverkningsanmälts har
avverkats. Värdekärna 2 och 3 (Hagström). Arter: vedtrappmossa (NT), grön sköldmossa (§), fjällig
taggsvamp, flagellkvastmossa, gammelgranslav, kattfotslav, krusbärskremla, stubbspretmossa, svart
trolldruva och svavelriska.



Avverkningsanmälan A 49981-2018 (inkommen 2018-10-04), 2,7 ha. Delar av nyckelbiotop (N14382018) avverkad. Även delar av nyckelbiotopen i östra delen som ej avverkningsanmälts har
avverkats. Värdekärna 35 och god utvecklingsmark 37 (Hagström). Arter: granticka (NT), knärot
(NT)§, tallticka (NT), ullticka (NT), grön sköldmossa §, lopplummer §, blåmossa, bronshjon,
gammelgranslav, gullgröppa, kattfotslav, sydlig gräddporing, trind spretmossa och vedticka.



Avverkningsanmälan A 49980-2018 (inkommen 2018-10-04), 3 ha. Delar av nyckelbiotopen
avverkad. Värdekärna 38 (Hagström). Arter: grynig filtlav (NT), kandelabersvamp (NT), ullticka
(NT), bronshjon, dunmossa, fällmossa, granbarkgnagare, grönpyrola, guldlockmossa, klippfrullania,
platt fjädermossa, porellor, skärmstarr och stubbspretmossa.



1,5 ha skog avverkad söder om avverkningsanmälan A49981-2018 (se kartbild). Värdekärna 35 och
god utvecklingsmark 37 (Hagström).



Tre utförda avverkningar i Björksveden på 10,1 ha, 3 ha och 2,9 ha (se kartbild). Avverkningarna
berör värdekärna 16 (östra kanten), 17, 39 och 43 samt god utvecklingsmark 15, 40, 42
(Hagström). Arter: hängticka (VU), laxticka (VU), dvärgbägarlav (NT), gropticka (NT), lunglav (NT)
motaggsvamp (NT), nordtagging (NT), reliktbock? (NT), tallticka (NT), ullticka (NT), veckticka (NT),
vedskivlav (NT), asphättemossa, bronshjon, gammelgranslav, grönpyrola, kattfotslav, skuggblåslav,
stubbspretmossa, svart praktbagge och västlig hakmossa.



Avverkad yta på 0,7 ha sydöst om vändplats vid Björksveden, se bild. Berör södra delen av god
utvecklingsmark 15 (Hagström). Avverkningen syns på flygfotot men inte som utförd avverkning på
Skogens pärlor. Avverkningsanmälan behöver jämföras med utförd avverkning för att se om huruvida
avverkningen är olaglig.



Avverkningsanmälan A 40181-2019 (inkommen 2019-08-16), 0,4 ha. Berör södra kanten av
värdekärna 20 (Hagström). Arter: ullticka (NT), gammelgranslav, kattfotslav och rävticka.



Yta (under 0,5 ha) i värdekärna 39 söder om nyckelbiotop N317-2018 avverkad. Tillsammans med
stora avverkningar väster därom utsätts nyckelbiotopen för genomblåsning vilket uttorkade och döende
exemplar av lunglav (NT) visar.



Mindre avverkning (under 0,5 ha) utförd i värdekärna 30 (Hagström). Arter: gränsticka (NT),
skogstrappmossa (NT), stubbtrådmossa (NT), tallticka (NT), ullticka (NT), gammelgranslav,
kantvitmossa, kattfotslav, stubbspretmossa och vågig sidenmossa.

Området vid sjön Risten är planerat för reservatsbildning och bedöms som ett toppobjekt för naturvården. Detta
beror på det stora antalet rödlistade arter (främst vedsvampar) som finns i området samt att det är en av länets
större samlade enheter med gammal granskog utan skydd. Mosaiken med sumpskogar ger också en ovanligt hög
luftfuktighet i stora delar av granskogen vilket är gynnsamt för fuktälskande arter. Hotbilden bedöms som hög då
en stor andel av värdekärnorna är känsliga för uttorkning och därmed för kanteffekter vid intilliggande
avverkningar.
I detta område har skog med dokumenterat mycket höga naturvärden avverkats. Däribland nyckelbiotoper,
skogliga värdekärnor och av Länsstyrelsen utpekade skogar för reservatsbildning. Även ej avverkningsanmälda
delar av nyckelbiotoper har avverkats. Vi anser att Södra inte lever upp till följande i den gällande FSCstandarden:
1.1. Skogsbruket ska respektera alla nationella och lokala lagar och administrativa krav.
6.1.7. Skogsbrukare ska genomföra miljö- och naturvärdesbedömning på beståndsnivå före större skogliga
åtgärder och dokumentera resultatet samt planera och genomföra skogsbruket för att minimera negativa effekter.
6.2.1S. Skogsbrukare ska undanta nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik (1995) från alla
skogsbruksåtgärder, förutom åtgärder påkallade för att bevara eller främja biotopens naturliga eller
hävdbetingade biologiska mångfald.
6.2.3. Skogsbrukare ska utvärdera information om samt dokumentera förekomst och hänsyn gällande rödlistade
arter (se Bilaga 5) utanför avgränsade nyckelbiotoper.
6.2.4. Skogsbrukare ska genomföra påvisbara åtgärder för att säkra förekomster av rödlistade arter (enligt 6.2.3.)
utanför avgränsade nyckelbiotoper. Sådana åtgärder kan vara generella, och innefatta detaljhänsyn eller
hänsynsytor vid avverkning, alternativt specifika genom punktinsatser eller avsättningar av skog för
naturvårdsändamål.

Bilaga 4: Riktlinjer för miljö- och naturvärdesbedömning
Naturvärdesbedömningens syfte är att identifiera biologiska mångfaldsvärden. Trots att
skogarnas höga naturvärden redan var kända och arter rapporterade på Artportalen så anmäldes
skogarna för avverkning.

Angående barkborreangrepp
Eftersom barkborreangrepp ofta tas som förevändning för att avverka både i nyckelbiotoper och
naturreservat bifogas en debattartikel i ämnet. I artikeln finns det referenser till varför det är så
viktigt att skogar med höga naturvärden bevaras. Observera att nyckelbiotoper enligt
certifieringen inte får avverkas med barkborreangrepp som förevändning.
Vänliga hälsningar,
Erland Lindblad
Naturskyddsföreningen Kronoberg

Inventering av värdekärnor, god utvecklingsmark och potentiell arronderingsmark (Hagström, 2018).

Samma karta där avverkningsanmälda ytor syns (vita polygoner) samt utförda avverkningar (beige). För
att utförda avverkningar ska synas har övriga färger tonats ned.

Avverkningsanmälningar och utförda avverkningar (Skogens pärlor).

Miljöbild. A 40179-2019. Värdekärna 2 och 3.
har avverkats.

Ej avverkningsanmäld del av nyckelbiotop (N4553-1997)

Miljöbild. A 40179-2019. Värdekärna 2 och 3. Körskador i ej avverkningsanmäld del av nyckelbiotop
(N4553-1997) som avverkats.

Miljöbild. A 40179-2019. Värdekärna 2 och 3. Avverkningsanmäld och avverkad nyckelbiotop (N45531997).

Miljöbild. A 49981-2018. Värdekärna 35. Ej avverkningsanmäld del av nyckelbiotop (N1438-2018) har
avverkats.I nyckelbiotopen öster om den avverkningsanmälda ytan.

Miljöbild. A 49980-2018. Värdekärna 38. Avverkningsanmäld nyckelbiotop. Delar av nyckelbiotopen
avverkad.

Miljöbild. A 49980-2018. Värdekärna 38. Avverkad del av nyckelbiotopen.

Miljöbild. 1,5 ha skog avverkad söder om avverkningsanmälan A49981-2018. Värdekärna 35 och god
utvecklingsmark 37. Talltorraka nedsågad och lämnad.

Miljöbild. Sammanhängande avverkningar på 16 ha i Björksveden. Avverkningarna berör värdekärna 16
(östra kanten), 17, 39 och 43 samt god utvecklingsmark 15, 40 och 42.

Miljöbild. Sammanhängande avverkningar på 16 ha i Björksveden. Avverkningarna berör värdekärna 16
(östra kanten), 17, 39 och 43 samt god utvecklingsmark 15, 40 och 42.

Miljöbild. Sammanhängande avverkningar på 16 ha i Björksveden. Avverkningarna berör värdekärna 16
(östra kanten), 17, 39 och 43 samt god utvecklingsmark 15, 40 och 42.

Avverkad yta på 0,7 ha sydöst om vändplats vid Björksveden. Berör södra delen av god utvecklingsmark
15. Avverkningen syns på flygfotot men inte som utförd avverkning på Skogens pärlor.

Avverkad yta på 0,7 ha sydöst om vändplats vid Björksveden. Berör södra delen av god utvecklingsmark
15. Avverkningen syns på flygfotot men inte som utförd avverkning på Skogens pärlor.

Avverkningsanmälan A 40181-2019 (0,4 ha). Berör södra kanten av värdekärna 20

Yta (under 0,5 ha) i värdekärna 39 söder om nyckelbiotop N317-2018 avverkad. Tillsammans med stora
avverkningar väster därom utsätts nyckelbiotopen för genomblåsning vilket uttorkade och döende
exemplar av lunglav (NT) visar.

Mindre avverkning (under 0,5 ha) utförd i värdekärna 30.

