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Hemställan om skydd med stöd av miljöbalken 

 

Naturskyddsföreningen Roslagen hemställer härmed att skogsstyrelsen brådskande fattar 
beslut enligt miljöbalken 12 kap 6 paragraf om biotopskydd för kalkbarrskog med 
synnerligen höga naturvärden vid Vamby, Edebo socken, i Norrtälje kommun 
(Ärendebeteckning: N 1065-2019). Naturskyddsföreningen Roslagen befarar att skogen, som 
klassats som nyckelbiotop, är akut hotad av avverkning.  
 
Naturskyddsföreningen har varit ute i området och våra och Stockholm svampvänners 
experter har hittat många skyddsvärda arter här, i synnerhet marksvampar. Femton av 
arterna som hittills påträffats är upptagna på den nationella rödlistan. Dessa 
(rödlistekategori inom parentes) är följande: (EN, starkt hotad) Raggtaggsvamp; (VU, 
sårbara) kopparspindling, violgubbe, fläckfingersvamp, grangråticka, bitter taggsvamp och 
koppartaggsvamp; (NT, nära hotade) äggspindling, odörspindling, persiljespindling, 
druvfingersvamp, blek fingersvamp, ullticka, orange taggsvamp samt svart taggsvamp.  
Utöver dessa rödlistade arter så är ytterligare en lång rad signalarter och andra krävande och 
sällsynta arter påträffade, däribland grönköttig spindling, olivspindling, strimspindling, 
anisspindling, kryddspindling, besk vaxskivling, korallfingersvampar, skarp dropptaggsvamp, 
fjällig taggsvamp m fl.  
 
Trots att skogen bara är knappt 10 ha stor så är detta den, per yta, i särklass individrikaste 
kalkbarrskogen i Roslagen som hittills besökts och dokumenterats. Antalet mycel av 
rödlistade och hotade svamparter är det högsta som vi under 25 årig dokumentation har 
påträffat. Särskilt mer krävande taggsvampar har här en unik koncentration, som inte setts i 
någon annan kalkbarrskog vi besökt. Detta tyder på att den skogliga kontinuiteten i området 
är mycket lång.  
 
Naturskyddsföreningens bedömning är att området har bland de högsta naturvärdena som 
en kalkbarrskog i denna delen av landet kan ha. Med tanke på de akuta avverkningshoten av 
skogen, på grund av en dom i kammarrätten som underkänner skogsstyrelsens tidigare 
klassning som nyckelbiotop, hemställer Naturskyddsföreningen Roslagen härmed att 
Skogsstyrelsen skyndsamt skyddar skogen med stöd av miljöbalken som biotopskydd.   
  
Vi önskar snar återkoppling i ärendet. 
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