
Till: DNVGL, FSC och SCA     2020-12-08 
 
 
 

FSC-klagomål angående avverkningsanmäld nyckelbiotop  

Mörtsjöberget i Bräcke kommun, Jämtlands län 
 

Avverkningsanmälan:  

• A 48814-2020 (3,05 ha) inkommen 2020-09-29. Avverkningsanmälan berör delvis en 
registrerad nyckelbiotop N4207-1994 (Blockrikt med värdefull kryptogamflora) 

Beskrivning 

Den avverkningsanmälda skogen ligger i en blockrik slänt/brant och berör delvis en 
registrerad nyckelbiotop. Gran dominerar men med inslag av asp, björk, sälg och tall. När 
nyckelbiotopen registrerades 1994 noterades två fyndplatser av doftticka (VU), en art som är 
fridlyst enligt §8 Artskyddsförordningen. Vid skogsgruppens besök noterades även ringhack 
av tretåig hackspett (NT), fridlyst enligt §4 Artskyddsförordningen. I den avverkningsanmälda 
skogen har följande naturvårdsarter påträffats: 
 
- Doftticka (VU)  2 fyndplatser 
- Garnlav (NT) 
- Kolflarnlav(NT) 
- Lunglav (NT)  7 fyndplatser 
- Tretåig hackspett (NT)   
- Vedtrappmossa (NT)  2 fyndplatser 
- Fjällig taggsvamp 
- Stuplav 

 

Klagomål 

Att en nyckelbiotop avverkningsanmälts strider mot 6:41 i FSC-standarden.  

Om dofttickans växtplatser eller den tretåiga hackspettens livsmiljöer skulle skadas bryter det 
mot princip 1 i FSC-standarden vilket innebär att certifikatsinnehavaren ska följa alla 
tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner 
och överenskommelser. 

Utdrag ur FSC-standarden 

PRINCIP 1: LAGEFTERLEVNAD: Certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, 

förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser. 

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),  

c) impediment (mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m3sk per hektar och 
år). 

6.4.3 Bevarandeåtgärder genomförs för de kända förekomster av rödlistade arter som 
påverkas av skogsbruk. 

6.5 Certifikatsinnehavaren ska identifiera och skydda ett för landskapet representativt urval 
av naturliga ekosystem och/eller återställa dem till mer naturliga förhållanden. Om för 
landskapet representativa, naturliga ekosystem saknas eller är otillräckliga ska 
certifikatsinnehavaren återställa en del av skogsbruksenheten till mer naturliga förhållanden. 
Områdenas storlek samt restaurerings- och skyddsåtgärder som vidtas ska stå i förhållande 
till ekosystemens bevarandestatus och värde på landskapsnivå och till brukandets skala, 
intensitet och risk. Detta gäller även restaurerings- och skyddsåtgärder i plantageskogar.  

Med vänliga hälsningar, 

Rebecka Andersson, Jämtlands skogsgrupp 

Julian Klein, talesperson, Skydda Skogen 

E-post: info@skyddaskogen.se 

 
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 1. avsiktligt fånga eller döda djur, 2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder, 3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 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. 
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 Vit avgränsning är den avverkningsanmälda skogen. Röd avgränsning är den registrerade nyckelbiotopen.  

 
Naturvårdsarter påträffade i skogspartiet. Rosa prickar är fyndplatser för lunglav (NT). 

Ringhack av tretåig hackspett (NT) i den blockrika slänten. 

 


