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Sammanfattning 

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker är Sveriges största ideella skogsinventeringsinsats. 

Deltagarna ansvarar för innehållet i rapporten och äger bilderna häri. Forskningsresan genom-

förs i folkbildningssyfte och med syfte att rädda skogar med höga naturvärden från avverk-

ning. 

Forskningsresan 2019 genomfördes måndag 22 juli till lördag 27 juli, i området kring Ljung-

dalen och Storsjö. Den samlade 52 deltagare mellan 20 och 90 år under sommarens varmaste 

vecka i Ljungdalen. Årets resa fokuserade på skog nedanför gränsen för fjällnära skog.  

På förhand hade sex större områden med sammanhängande äldre skog valts ut för besök, to-

talt ca 1600 hektar. Det handlade om både grandominerade skogar och tallmiljöer, liksom sta-

vatallskogar med tusenbrödrabestånd av ca 150-åriga tätväxande, smala tallar. Vissa områden 

var brandrefugier med mycket gamla träd, medan andra var tydligt påverkade av flera mer el-

ler mindre kraftiga skogsbränder. Kolad silverved var ett återkommande inslag i flera delom-

råden, liksom träd med ett eller flera brandljud. Några områden var avverkningsanmälda och 

visade sig ha så höga naturvärden att kontakter med Skogsstyrelsen och skogsbolaget togs di-

rekt. För två av avverkningsanmälningarna har markägaren Stora Enso stoppat processen i 

väntan på en intern utredning. 

Totalt gick deltagarna över ca 578 ha av de flygbildstolkade 1600 ha. Det totala antalet rödlis-

tade arter som hittades under veckan blev 56 och antalet arter som ”bara” är signalarter blev 

54. Totalt har 222 arter rapporterats och över 2170 artfynd har lagts in i Artportalen under 

veckan. Exempel på arter som rapporterades från många platser var garnlav, vedflamlav, ved-

skivlav, gammelgransskål, granticka, ullticka, tretåig hackspett, vitgrynig nållav, blanksvart 

spiklav och skrovellav. 

De inventerade områdena under Forskningsresan 2019 visade sig ha höga naturvärden i all-

mänhet. Områden i anslutning till nyckelbiotoper har visat sig ha samma naturvärde som 

nyckelbiotopen i flera fall. Stora delar av de inventerade områdena har så höga naturvärden 

att de håller naturreservatsklass eller borde klassas som nyckelbiotoper. Vi har i första hand 

undersökt områden där det redan finns större områden med frivilliga avsättningar, nyckelbio-

toper eller naturreservat i anslutning till inventeringsområdet. Med den kompletterande kun-

skap som Forskningsresan ger finns stöd för att vidare utreda flera områden för långsiktigt 

skydd. 

Forskningsresan 2019 dokumenterades med foto, film och ljud genom Emil Nilsson, Uppsala. 

Även SVT Jämtland och tidningarna ÖP/ Östersundsposten och tidningen Härjedalen var med 

en dag. 

Veckan avslutades med ett öppet hus för allmänheten, ett bra inslag i Forskningsresan att fort-

sätta med kommande år.  

Denna rapport har skickats till berörda myndigheter och markägare, där vår förhoppning är att 

den används som ett underlag för att planera naturreservat eller avsättningar för naturvårdsän-

damål. Den finns även tillgänglig på Skydda Skogens och Naturskyddsföreningens hemsidor 

som inspiration och kunskapskälla för ideell naturvård. 

 

  



6 

 

Förord 

”Hoten mot biologisk mångfald är en av mänsklighetens största ödesfrågor”… ”Exploatering 

av skogslandskapet och dess biologiska mångfald har gått otroligt snabbt. Gamla ursprung-

liga och naturliga miljöer har ersatts med artificiella – specifik artmångfald har bytts mot 

trivial. Allt har skett på bara en mansålder och hela landskapet har genom skogsbrukets in-

dustriella metoder bytt ansikte och innehåll” – så skriver Johan Nitare i inledningen av epilo-

gen i boken Skyddsvärd skog, Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning. 

Han är både författare och redaktör för Skogsstyrelsens bok, som beskriver många av de 

skogsarter Forskningsresans deltagare söker efter. Arter som berättar en historia, men bara för 

den skogsvandrare som är beredd att ta till sig den kunskap om skogsekosystem och dess in-

nevånare som krävs för att man ska förstå hur skogen utvecklats och hur länge den har fått ut-

vecklats alldeles på egen hand. Arterna berättar genom sin existens, genom sin utbredning, 

genom sin samexistens med övriga arter en berättelse så rik och full av detaljer att det knapp-

ast räcker med en mansålder att kunna ta till sig hela denna berättelse. Om den artrika natur-

skogen omvandlas till ett hygge som dessutom markbereds suddas berättelsen bort för alltid. 

 

Forskningsresans deltagare har inventerat skogar ideellt under en sommarvecka i snart 30 års 

tid. Det borde inte behöva vara så. När varningsklockorna om förlusten av biologisk mångfald 

ringer så högljutt borde alla nationer, regeringar och vanliga medborgare göra sitt yttersta för 

att bromsa denna trend. Klockorna ringer för döva öron och de svenska skogarna är inget un-

dantag.  

 

Bengt Warensjö, naturguide och naturvårdsprofil i Härjedalen, berättar att han upplever en ac-

celererande avverkningstakt i hemmaskogarna. Stora delar av Ljungdalen- Storsjöområdet var 

sammanhängande naturskogar, eller skogar endast påverkade av plockhuggning, för 50 år se-

dan. Fram till 1960-talet skedde en omfattande flottning av timmer på Ljungan och Storsjön. 

Även i tillrinnande strömmande vattendrag flottades timmer. På senare år har skogsvägnätet 

byggts ut i snabb takt och avverkningar når högre upp i allt brantare terräng. Speciellt söder 

om Storsjön är detta påtagligt. 

 

Forskningsresan är en liten del av all ideell naturvård som pågår i landet. Många människor 

har insett att det inte går att fortsätta som vi gör med våra skogar. Årets Forskningsresa blev 

fulltecknad på mycket kort tid. Skogsgrupper i olika delar av landet skapar utbildningstill-

fällen och genomför inventeringar. Samverkan mellan olika föreningar ökar. Forskningsresan 

är ett sådant samarbete. 

 

Sprid gärna rapporten till andra. Skicka den till en vän du tror kan vara intresserad av skogen 

och dess framtid. 

 

Forskningsresan är inte bara en jakt på naturvårdsarter. Det är även ett tillfälle att lära sig av 

varandra, att knyta nya kontakter, ett tillfälle att bli stärkt av andra som brinner för samma 

sak. Forskningsresan är inte minst en möjlighet att få fantastiska naturupplevelser och dela 

den glädjen med andra. Vi hoppas att rapporten inspirerar fler att lära sig mer om skogen och 

att delta i kommande års Forskningsresor. 
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Bakgrund 

Forskningsresan i naturvårdens utmarker – vad är det? 

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker (hädanefter Forskningsresan) samlar årligen ca 50 

människor med stort intresse för skogen och alla dess livsformer. Forskningsresan syftar dels 

till att göra något för att bevara de kvarvarande resterna av artrika naturskogar i Sverige. Men 

Forskningsresan handlar lika mycket om att människor med olika bakgrund, ålder och kun-

skap om skogen ska kunna träffas, inspireras och lära av varandra om skogsekosystem, natur-

vårdsarter och naturvärdesbedömningar för att vi ska bli fler som bidrar till skyddet av de 

sista naturskogarna som försvinner i rask takt. 

 

Människor med kunskaper och engagemang för skogens mångfald bor till stor del i landets 

mer tätbefolkade södra delar. Större sammanhängande oskyddade skogar med höga naturvär-

den finns främst i glesbefolkade delar av landet norr om Dalälven, samt i Dalarna och Värm-

land. Forskningsresan bjuder in personer från hela landet till dessa ”utmarker” för att de med 

egna ögon skall kunna se och uppleva skogar som ännu aldrig kalavverkats. De kan inventera 

och rapportera och därigenom bidra till skyddet av dessa skogar.  

 

Ur nationellt och EU-perspektiv är nordvästra Sverige unikt i många avseenden - nordligt bo-

reala förhållanden med säreget klimat och topografi, låg genomsnittlig grad av mänsklig 

påverkan med förekomst av större landskap som är opåverkade av trakthyggesbruk, samt en 

välbevarad artstock med flera tiotals regiontypiska arter av särskilt naturvårdsintresse. 

Området kan dessutom spela viktiga ekologiska roller ur ett storskaligt perspektiv. Det kan 

utgöra en korridor mellan Skandinavien och östra Fennoskandien, agera som en regional 

spridningskälla för arterna och hysa genetiskt värdefulla populationer av arter som befinner 

sig vid gränsen av sin utbredning. Dessa egenskaper ger de nordvästra skogarna en stor 

allmän naturvårdsbetydelse (Roberge, J-M. 2018). 

 

Anders Delin startade Forskningsresan 1991. Den började i liten skala i Hälsingland och ar-

rangerades av Anders under många år. Forskningsresan växte och kom att gå till olika skogar 

från Dalarna till Lappland. Under senare år har andra personer tagit över huvudansvaret för 

resan. Anders avled 2017 och 2018 års Forskningsresa blev en hyllning till honom och det 

fantastiska engagemang som han visade för de kvarvarande naturskogarna i landet.  

 

Forskningsresan har ingen uttalad huvudman, men föreningen Skydda skogen och Natur-

skyddsföreningen är stadiga samarbetspartners. Fler sponsorer brukar bidra till genomföran-

det. 

 

Syftet med och inriktningen på Forskningsresan, formulerat nedan av Anders Delin, kommer 

alltjämt att kvarstå. 
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”De som har deltagit på Forskningsresan har haft högst varierande erfarenhet och kunskap 

inom mycket skilda områden. Främst har det varit inom områdena skogsbiologi, kärlväxter, 

mossor, lavar, svampar, skalbaggar, skinnbaggar och fåglar som vissa deltagare har haft 

stor sakkunskap. Andra deltagare har deltagit för att lära och för att njuta av vildmarksscene-

rierna. Även barn har deltagit, och bidragit till allas upplevelser. Specialisterna har varit 

mycket generösa. Ingen fråga har varit för dum för att ställas. Varje entusiastiskt utrop har 

smittat andra deltagare. Ingen organism i skogens myller har varit för oansenlig för att 

granskas under luppen. Ganska ofta har åtminstone några i gänget lärt sig något på dessa 

djupdykningar i terrängen. Ofta har en expert på ett visst område gjort intressanta fynd inom 

en artgrupp som han inte behärskar och ibland har en nybörjare gjort dagens intressantaste 

fynd. 

 

Alla som har deltagit i Forskningsresan har fått upplevelser, även av estetisk natur. Många 

har fotograferat, några är verksamma bildkonstnärer. Kanske har upplevelserna även motive-

rat skrivande om natur. Forskningsresan är inte bara vetenskap, faktasamling, dokumentation 

och naturvårdsdebatt. Det man ser av naturens stora drag och under luppen ger också starka 

estetiska upplevelser, som man tar med sig hem och gärna sprider bland vänner och be-

kanta.” 

 

Tillståndet i den svenska skogen  

Sverige har flera internationella åtaganden med mål som rör biologisk mångfald, exempelvis 

inom Bernkonventionen (1982) och Konventionen om biologisk mångfald (CBD, 1993). Vid 

partsmötet i Nagoya 2010 beslutades om en särskild strategisk plan som sträcker sig till år 

2020 och som innehåller de övergripande så kallade Aichimålen för biologisk mångfald. 

Bland annat att 17 % av Sveriges ”representativa" land- och vattenmiljöer, ska ges ett långsik-

tigt skydd. Sverige anslöt sig till överenskommelsen 2016. Som EU-medlemsstat ska Sverige 

sedan 1995 även leva upp till kraven i EU:s naturvårdsdirektiv (fågeldirektivet och art- och 

habitatdirektivet). Dessa regler är i grunden utformade som ett förbud, utan rätt till ersättning.  

 

Riksdagen fastställde 1999 de svenska miljömålen, bland annat ”Levande skogar”. Utarm-

ningssituationen i våra skogar gör dock att vi vare sig uppfyller åtagandena i konventionerna 

eller kan nå våra egna miljömål. I skogen har det dröjt till 2015 innan naturvårdsdirektiven 

började tillämpas. Fortfarande är man inte överens politiskt eller myndighetsmässigt om hur 

de ska tillämpas… 

 

Av de 10 000 skogslevande arter som bedömdes inför 2015 års svenska rödlista klassades 

knappt 2300 arter som rödlistade. Skog betecknas som en ”viktig livsmiljö” för 1825 av dessa 

arter (https://artfakta.artdatabanken.se/). Av dessa är ungefär hälften (904 st) hotade i strikt 

bemärkelse, d.v.s. tillhör kategorierna sårbar (VU), starkt hotad (EN) eller kritiskt hotad (CR). 

De andra skogslevande rödlistade arterna är antingen nära hotade (NT; 686 arter), nationellt 

utdöda (RE; 68 arter) eller har inte kunnat kategoriseras på grund av kunskapsbrist (DD; 167 

arter).  

 

Kontinuitetsskog är områden som varit kontinuerligt trädbevuxna utan väsentliga trädslagsby-

ten sedan år 1700 (Skogsstyrelsen 2019). Allt eftersom dessa områden slutavverkas minskar 

arealen kontinuitetsskog, vilket påverkar många skogslevande arter negativt (Dahlberg, A. 

(2011). 
 

 

https://artfakta.artdatabanken.se/
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Bilden visar hur kontinuitetskog i Vilhelmina och Åsele (tv.) respektive Borneo (th.) har minskat sedan 

50-talet. https://www.gronomstart.se/blogg/vad-ar-skog-egentligen 

 

Arealen kontinuitetsskog och arealen formellt skyddad skog har en avgörande betydelse för 

om vi lyckas nå målen om att bevara biologisk mångfald. Som formellt skyddad skog räknas 

naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Alla tre skyddsformerna innebär att 

markägaren kompenseras ekonomiskt. 
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Figuren visar Formellt skyddad skogsmark och produktiv skogsmark per region som andel av total 

areal skogsmark respektive produktiv skogsmark 2018-12-31. Produktiv skogsmark inom parentes. 

Källa: Skogsstyrelsens Rapport 2019/18. 
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Figuren visar de fyra former av skogsmark där skogsbruk med produktionssyfte inte förekommer (Sta-

tistik till 2018-12-31). Oklart dock hur bestående naturvårdsmålet är för Hänsynsytor och Frivilliga 

avsättningar. Källa: Skogsstyrelsens Rapport 2019/18. 

 

Hela 15 av de 16 skogsnaturtyper som EU särskilt pekat ut i sina art- och habitatdirektiv 

uppnår inte direktivets krav på “gynnsam bevarandestatus” i Sverige. Av direktivets 32 skogs-

levande arter bedömdes 20 arter ha dålig eller otillräcklig bevarandestatus. Främsta orsaken 

till att inga vedlevande leddjur har en gynnsam bevarandestatus är bristen på död ved och 

skoglig kontinuitet. De av mossorna som har störst problem i skogen har mycket små populat-

ioner (Naturvårdsverket 2015. Mål i sikte – De 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 

2015 – Volym 2). Många av våra fåglar som tidigare varit allmänt förekommande i äldre barr-

skog har minskat, som kungsfågel, talltita och andra skogsmesar. Sammanlagt innefattar den 

nuvarande rödlistan 15 hotade (d.v.s. sårbara, starkt hotade eller kritiskt hotade) fågelarter för 

vilka skog är en viktig livsmiljö (ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. Art-

Databanken SLU, Uppsala) 

 

Västlig taiga” (barrnaturskog) med dess arter skyddas av EU:s art- och habitatdirektiv. Trots 

att västlig taiga starkt minskar som naturtyp och inte har en gynnsam bevarandestatus fortsät-

ter skogarna att avverkas. 

 

Skydd av skog är en åtgärd som vidtas för att minska problemet med fragmentering och 

förlust av livsmiljöer. Långsiktigt skydd av skog är en av de viktigaste insatserna för ökad 

måluppfyllelse av Levande skogar. Arbetet med att skydda skogar med höga naturvärden från 

avverkning sker via myndigheternas arbete med formellt skydd, samt inom ramarna för sek-

torsansvaret via skogsägarnas frivilliga avsättningar. 

 

Regeringen bör enligt Naturvårdverkets utvärdering av miljömålen 2019 (Naturvårdsverket 

2019): 

• se över artskyddsförordningen och angränsande regelverk. Syftet bör vara att förbättra 

tillämpningen av artskyddet för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker. 
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• fortsätta översynen av skogsvårdslagstiftningen. Miljöhänsynen i skogsbruket behöver tyd-

liggöras och förstärkas. Hyggesfria metoder bör främjas. 
 

I sin fördjupade utvärdering av miljömålen konstaterar Naturvårdsverket att: ”Skogarna i 

nordvästra Sverige har en stor allmän naturvårdsbetydelse och hur de fortsatt förvaltas har en 

betydande inverkan på bevarandet av biologisk mångfald i Sverige.” (Naturvårdsverket 2019) 

 

Politiken och nyckelbiotoperna 

Trots ovanstående uppmaning från myndigheten beslutade Skogsstyrelsen under mars 2017 

att pausa identifiering och registrering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Identifieringen 

återupptogs den 1 januari 2018 med en ”utvecklad och förbättrad metod”. Under pausen fort-

satte Skogsstyrelsen att besöka anmälda/ansökta objekt och notera om det fanns höga na-

turvärden. Skogsstyrelsen ökade sin tillsyn enligt Skogsvårdslagen under perioden. Uppgif-

terna har inte registrerats i databasen över nyckelbiotoper och därmed inte heller publicerats. 

Hur många upptäckta men oregistrerade nyckelbiotoper som avverkats under pausen finns 

därmed inga uppgifter över (Skogsstyrelsen 2019).   

 

Våren 2018 stoppade allianspartierna tillsammans med sverigedemokraterna inventeringen av 

nyckelbiotoper igen, med motiveringen att den inte är ”rättssäker och effektiv”. Vad som me-

nas med det utvecklades inte närmare. Jan Terstad, då naturvårdschef på Naturskyddsför-

eningen skrev: ”En inventering, vare sig den sker i skafferiet eller ute i skogen, handlar om att 

samla in fakta om innehållet - kunskap, kort sagt. I de fall staten inskränker rätten till skogs-

bruk i en nyckelbiotop så råder rätt till ersättning, enligt grundlagen och miljöbalken. Själv-

klart måste staten se till att det finns tillräckligt med medel för att ersätta de markägare där 

skogsbruket inskränks. I statsbudgeten har det skjutits till med pengar för detta ändamål, inte 

minst innevarande år.” (Alltså 2018) 

 

Allianspartierna och SD ville även att: ”en översyn av artskyddsförordningen bör göras för att 

säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker”. Jan Terstad skrev: ”För Natur-

skyddsföreningen är det viktiga att artskyddsbestämmelserna når sitt syfte. Tillräckligt med 

livsmiljöer behöver bevaras, både kvantitativt och kvalitativt, för de arter som regelverket om-

fattar. Förlust av livsmiljöer är generellt den största orsaken till förlust av biologisk mångfald 

i skogen. Vi kan konstatera att såväl Skogsstyrelsen som tidigare regeringar tillsammans bär 

ansvaret för den senfärdighet som har kännetecknat genomförandet av dessa regler i skogen. 

Det är hög tid att reglerna tillämpas och når sitt syfte.” 
 

Hur många nyckelbiotoper avverkas? 

Enligt Skogsstyrelsen har det under senare tid nyregistrerats ungefär 4 000 hektar nyckelbio-

toper per år. I genomsnitt har det sedan 2003 årligen avverkats ungefär 200 hektar registre-

rade nyckelbiotoper. En rikstäckande GIS-analys som gjordes av Skogsstyrelsen år 2014 indi-

kerade att cirka 10 000 stycken av Skogsstyrelsen registrerade nyckelbiotoper berörts av av-

verkning. Det motsvarade cirka 7 000 hektar som avverkats helt eller delvis sedan registre-

ringen påbörjades år 1993 (Skogsstyrelsen 2019).  

 

Ytterligare en analys har gjorts via Skogsstyrelsens ”hänsynsuppföljning”. Genom den har 

man fått information om vilka miljövärden, till exempel nyckelbiotoper, som finns i områden 

anmälda för föryngringsavverkning, samt hur dessa behandlas i samband med avverkningen. 

Sedan år 2007 gäller detta även för oregistrerade nyckelbiotoper. Under perioden 2008–2014 

har i genomsnitt 1,3 procent av den berörda arealen anmäld för avverkning utgjorts av 

områden med nyckelbiotopsklass, enligt den bedömning som gjorts vid 
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hänsynsuppföljningen. Huvuddelen av dessa har inte varit registrerade nyckelbiotoper. Den 

skattade årliga anmälda arealen nyckelbiotop var drygt 3 000 hektar, varav registrerade nyck-

elbiotoper utgjorde cirka 750 hektar. Den skattade årligt avverkade arealen nyckelbiotop var 

knappt 2 000 hektar, varav ungefär 200 hektar utgjordes av registrerade nyckelbiotoper. En 

grov bedömning baserad på tidigare kontrollinventeringar är att ungefär hälften av den totala 

arealen nyckelbiotop i Sverige har registrerats (Skogsstyrelsen 2019). Mörkertalet är alltså 

stort. 

 

 
Område som rekades vid midsommar – här kom vi för sent. 200-åriga stockar i traven. 

 

Under 2018 har Riksrevisionen granskat myndigheternas arbete med formella skydd och fri-

villiga avsättningar vilket resulterat i en granskningsrapport med rekommendationer till rege-

ringen för att arbetet ska bli så kostnadseffektivt som möjligt (Skyddet av värdefull skog, 

Riksrevisionen RIR 2018:17) 

Här konstateras bl a att: ”Riksrevisionens utgångspunkt är att staten behöver ha kunskap om 

de frivilliga avsättningarnas kvantitet, kvalitet och varaktighet för att kunna bedöma frivilliga 

avsättningars bidrag till måluppfyllelse. Detta poängteras av både regering och riksdag i sam-

band med propositionen om en svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster”. 

Riksrevisionen skriver vidare att ”Riksrevisionens bedömning är att Skogsstyrelsen hittills 

inte gjort tillräckliga insatser för att skaffa kunskap om de frivilliga avsättningarnas kvantitet, 

kvalitet respektive varaktighet för att kunna göra en bedömning av måluppfyllelse mot 

miljökvalitetsmålet Levande skogar”. 

 

Med denna bakgrundsbild framstår Forskningsresan och andra ideella inventeringsinsatser 

som ovärderliga och fina bidrag till det rika landet Sveriges ansvar för bibehållandet av den 

naturtyp som är värd att kallas Skog. 
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En vanlig syn i Storsjöområdet – raka rader med planterad Contorta. Av den produktiva skogsmarken 

utgörs 2,3 % av contortaskog och med 1,4 % av virkesförrådet är contortatall Sveriges sjätte vanlig-

aste trädslag (SLU 2018. Skogsdata 2018) 

 

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2018 

Förra årets Forskningsresa gick till de fjällnära skogarna runt Björkvattnet, nordväst om Gäd-

dede i Jämtland. Anledningen var att Holmen Skog AB haft stora arealer frivilliga avsätt-

ningar i området, men att dessa avregistrerats efter att en ny, icke FSC-ceritifierad markägare, 

köpt skogen av Holmen. Vi ville belysa problematiken med att frivilliga avsättningar via för-

säljning kan avregistreras och avverkningsanmälas. Totalt besöktes fem delområden kring 

Björkvattnet, som tillsammans utgör ett stort sammanhängande naturskogslandskap på 1 334 

ha. Samtliga besökta delområden hade höga naturvärden och mer än 1 400 fynd av natur-

vårdsintressanta arter rapporterades in, varav drygt 1 000 fynd gäller rödlistade arter.  

Under hösten 2018 och sommaren 2019 har färska avverkningsanmälningar kommit in i fyra 

av de fem områdena som besöktes, trots att information om inventeringarna skickades till 

markägaren direkt efter Forskningsresans avslut. Under september 2019 har Skydda Skogen 
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och Naturskyddsföreningen skickat ett reservatsförslag till länsstyrelsen, skogsstyrelsen och 

Naturvårdsverket. Naturskyddsföreningens länsförbund i Jämtland-Härjedalen har sänt ett 

brev till markägaren för att inleda en dialog. Framtiden är ännu oviss. 

 

 

Vy från Boendet på Jormliens fjällgård 

 

Forskningsresan 2018 besökte även fyra avverkningsanmälda skogar nedanför gränsen för 

fjällnära skog, ca 3 mil nedströms Gäddede. Områdena var avverkningsanmälda av Holmen 

Skog, som tidigare varit nära att förlora sitt skogsbrukscertifikat på grund av att de avverk-

ningsplanerat skogar av nyckelbiotopsklass i Ströms Vattudal. Även dessa bedömdes vid vår 

inventering hålla nyckelbiotopskvalitet. Naturskyddsföreningen öppnade därför ett klagomål 

enligt FSC:s klagomålsprocess, vilket resulterade i en bedömning att Holmen hade brustit 

kraftigt i sina planerade avverkningar då tre av områdena konstaterades vara av nyckelbio-

topskvalitet. Holmen Skog fick ett Major CAR (FSC:s allvarligaste anmärkning) för dessa 

planerade avverkningar och skogarna ligger numera i Holmens pott för frivilliga avsättningar.  
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Forskningsresan 2019 

Inledning 
Årets områden kring Ljungdalen och Storsjö rekognoserades i fält i mitten av juni av Helena 

Björnström, Sebastian Kirppu och Bjarne Tutturen. De utgick ifrån ett kartunderlag med kon-

tinuitetsskogar som arbetats fram genom flygbildstolkning och GIS-förberedelser av skogsbi-

ologen Olli Manninen.  

Ett fokus 2019 har varit större sammanhängande kontinuitetsskogar nedanför gränsen för 

”Fjällnära skog” (för definition se skogsstyrelsens författningssamling 1991:3), som inte är 

inventerade eller skyddade. Flera av områdena var avverkningsanmälda och några visade sig 

redan vara avverkade.  

De utvalda områdena innehåller i flera fall bolagens frivilliga avsättningar, nyckelbiotoper el-

ler naturreservat i anslutning till undersökningsområdet. Syftet var dels att jämföra nyckelbio-

toper och frivilliga avsättningar med angränsande skog, men även att undersöka om fler delar 

i ett större sammanhängande område var värdekärnor och därmed stärker motivet till att 

skydda det större sammanhängande området långsiktigt. Att skydda stora sammanhängande 

områden skapar mycket bättre förutsättningar för att skogsekosystem ska innehålla livskraf-

tiga populationer av dess ingående arter. Små områden i ett fragmenterat skogslandskap blir 

betydligt mer sårbara och påverkas mer av kanteffekter från angränsande hyggen. Urvalet av 

områden har skett oberoende av markägare och endast utgått från skogliga förutsättningar. 

Flera av områdena vi besökte var avverkningsanmälda och några visade sig redan vara avver-

kade.  

De ca 50 deltagarna bodde på STF Ljungdalen, som samarbetade med en liten stugby intill för 

att få boendet att räcka till. Maten som levererades och serverades av en lokal restaurang, ba-

serades på vegetariska rätter med ett inslag av lokalt naturbeteskött.  

Vandrarhemmet i Ljungdalen 
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I så stor utsträckning som möjligt användes ekologiska eller närproducerade råvaror. 

Veckan började på måndagskvällen med en gemensam middag och en introduktion i sam-

lingssalen på STF, en gymnastiksal i det närliggande badhuset som dukats för våra behov un-

der veckan. Senare på kvällen kunde deltagarna välja mellan en fågelexkursion med den lo-

kale naturguiden Bengt Warensjö eller en föreläsning om nemorala naturskogar med Leif An-

dersson. Båda aktiviteterna var mycket uppskattade.  

Nytt för årets Forskningsresa var att veckan dokumenterades med film och ljudupptagning av 

Emil Nilsson, känd för bland annat ”Naturpodden”. Han har tagit fram en sammanfattande 

film för att visa upp Forskningsresans syfte, mål och själ. 

Tisdagen ägnades åt att skapa en referensbild hos deltagarna över vilka skogstyper i trakten 

som skulle besökas under veckan, samt huvuddragen i den inventeringsmetodik som skulle 

användas. 

Tisdagens genomgång av veckans inventeringsmetodik 

 

Inventering / metod 

Onsdag till fredag under veckan delades deltagarna upp i fem grupper med en gruppledare i 

varje grupp. Varje grupp inventerade ett delområde var. Fältarbetet pågick till sena eftermid-

dagen. Områdena var ofta så stora att gruppen bara hann gå igenom delar av området. Natur-

vårdsarter (signalarter och rödlistade arter), noterades med GPS-koordinater och representa-

tiva bilder togs i varje område. Vissa artfynd samlades in för säkrare artbestämning i sam-

lingssalen med hjälp av stereolupp och mikroskop. En del fynd hamnade i artutställningen 

som visade upp arterna som hittades under veckan. Bra både för deltagare att kunna repetera 

och för besökare på öppet hus. Områdesbeskrivningar och artfynd presenterades i helgrupp 

efter middagen och alla artfynd rapporterades gruppvis till Artportalen. Områdena beskrivs 

mer i detalj under rubriken Områdesbeskrivningar.  
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Under fredagen ägnades en stund åt en gemensam diskussion om Forskningsresans framtid. 

Intresset för att delta växer och frågeställningen för kvällen var hur vi ska kunna tillmötesgå 

det stora intresset. 

Under veckan besöktes vi ute i skogen av tidningarna Östersundsposten och Tidningen Härje-

dalen. Vi kom även med i SVT Jämtlands lokalnyheter med ett fint två-minutersinslag. Ett lite 

längre inslag låg även ute på webbplatsen. 

Veckan avslutades med ett öppet hus för allmänheten i samlingssalen. Ca 25 besökare kom 

och fick höra om veckans arbete, se artutställning och ett bildspel om de områden vi besökt. 

De flesta besökarna var boende eller fritidshusägare i närområdet. Det var ett lyckat inslag 

och bör finnas med även kommande år. 

Samlingssalen med Öppet Hus under lördagen - bildspel, artutställning och diskussioner. 
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Områdesbeskrivningar 

I följande kapitel beskrivs de 17 delområden som inventerats under veckan. De ingår alla i nå-

got av de sex stora utvalda områdena som har varsin karta, där artfynden i delområdena syns. 

Allra först finns två terrängkartor som visar var delområdena ligger i förhållande till Ljung-

dalen - Storsjö. 

På områdeskartorna syns avgränsningen för ”Potentiella naturskogar” - utifrån Olli Manni-

nens flygbildstolkning, med orange linje. Röd linje visar Sebastian Kirpuus flygbildtolkning 

över större sammanhängande kontinuitetsskogar. Den gula linjen visar gränsen för fjällnära 

skog.  

Varje delområde beskrivs inledningsvis till läge, hydrologi, morfologi, trädslag, mängd död 

ved och skogstyp. En artlista beskriver vilka fynd av naturvårdsarter som gjordes. Med natur-

vårdsarter menas fridlysta arter, arter som omfattas av artskyddsförordningen (fåglar), signal-

arter och rödlistade arter. Under rubriken ”Naturvärde” beskrivs områdets sammanlagda na-

turvärde. Eftersom områdena har inventerats med varierande täckningsgrad bör man se resul-

tatet som en indikation på områdenas kvalitéer. Artfynden i Artportalen visar hur väl områ-

dets fynd täcker ytan. Under rubriken ”Förslag till åtgärd” föreslår Forskningsresan vad som 

bör hända med området i framtiden. Flera områden föreslås utredas för långsiktigt skydd. 
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Område 1: Fjällskogssluttning söder om Putten 

Datum: 2019-07-23 

 

Beskrivning av området 

Området ingår i ett drygt 300 ha stort område med fjällnära barrskog, delvis fragmenterat av 

relativt stora hyggen. I norr gränsar delområdet mot skogsbilväg med ungskog på norra sidan 

vägen. Här har man en storslagen vy över Storsjön och Lunndörrsfjällen. Sydost om 

delområdet finns två mindre nyckelbiotoper. Området sluttar mot norr och gränsen för fjäll-

nära skog går strax söder om. 

 

Vy mot Storsjö från områdets norra del 

 

I området finns stavatallskog med inslag av gran på delvis blockig mark i nordsluttning. In-

slag av björk och enstaka sälg och asp. Beståndsålder ca 150 år (100 - >200). Stor diameter-

spridning och mycket undertryckta tallar med klena dimensioner men med hög ålder. Bitvis 

ganska rikligt med lågor och enstaka stående döda träd. Spår av brand i form av tallar med 

brandljud och enstaka stubbar och lågor med kolad ved. Borrkärna visar brand omkring år 

1848. Spår av tidigare avverkning i form av stubbar, lämnat timmer och bläckor. Mycket spår 

av tjäder i form av spillning och tjäderbetade tallar. Många stora myrstackar. 

I nordvästra delen av området ligget ett fuktigare grandominerat parti med inslag av sälg i 

sänkor med rörligt markvatten och med en örtrik flora (spindelblomster, korallrot, ögonpyrola 

m.m.). Rikligt med liggande död ved i olika nedbrytningsstadier och gamla senvuxna granar.  
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Vitskaftad svartspik, rödlistad som NT, hade tre fynd i området 

 

Naturvärde 

Vi fann 30 naturvårdsarter utan att inventera noga. Av dessa var 20 rödlistade, varav 2 i klas-

sen VU. Området användes mest som en introduktion till vilka naturtyper och arter vi kom-

mer att stöta på under veckan. Några gjorde en snabb inventering efter en gemensam in-

troduktion. Hela området borde inventeras. Stora delar har troligtvis nyckelbiotopkaraktär. 

Sebastian Kirppu berättar om stavatallskogens historia och ekosystem 
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Område 1. Noteringar av naturvårdsarter, fjällskogssluttning söder om Putten-Julius. 

        
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Corallorhiza trifida Korallrot S, F 1 

Moneses uniflora Ögonpyrola S 1 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 3 

Stellaria nemorum subsp nemorum Nordlundarv S 2 

KÄRLKRYPTOGAMER       

Lycopodium complanatum Plattlummer F 1 

SVAMPAR       

Hydnellum ferrugineum Dropptaggsvamp S 2 

Odonticium romellii Nordtagging NT 1 

Osmoporus protractus Tallstocksticka VU, S 1 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 2 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT, S 1 

Phellinus viticola Vedticka S 2 

Pseudographis pinicola Gammelgranskål NT, S 1 

Sidera lenis s. str. Gräddporing VU, S 1 

LAVAR       

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 2 

Bryoria nadvornikiana Violettgrå tagellav NT, S 1 

Calicium denigratum Blanksvart spiklav NT, S 6 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 2 

Chaenothecopsis fennica Blågrå svartspik NT 1 

Chaenothecopsis nana Liten svartspik NT 2 

Chaenothecopsis viridialba Vitskaftad svartspik NT, S 3 

Cladonia parasitica Dvärgbägarlav NT, S 2 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 13 

Lobaria scobicularia Skrovellav NT, S 7 

Nephroma bellum Stuplav S 7 

Ochrolechia alboflavescens Halmgul örnlav NT 2 

Ramboldia cinnabarina Cinnoberflamlav S 1 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 13 

MOSSOR       

Anastrophyllum hellerianum Vedtrappmossa NT, S 1 

FÅGLAR       

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT, Af 1 

Tetrao urogallus Tjäder Af 8 
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Förslag till åtgärd 

Fortsatt kartläggning av området som helhet. Föreslå avgränsning för skydd framöver. 

 

Område 2: Avverkningsanmälan A 31260-2016 Söder om Putten 

Datum: 2019-07-23 
 

Beskrivning av området 

Området består av en avverkningsanmäld skog med beteckning A 31260-2016 på 11,5 ha. 

Området gränsar i söder till en nyckelbiotop och gränsen för fjällnära skog gränsar i sin tur till 

nyckelbiotopen. I öster gränsar skogen till ett hygge. Vi besökte området en kort stund och 

bara på den delen som ligger söder om vägen. Området sluttar mot norr och består av en rela-

tivt örtrik och varierad grandominerad skog med träd i olika ålder. Bäckar och dråg förekom-

mer i sluttningen med rik mossflora och frodig örtvegetation. Björkar och flera grova sälgar 

finns i området och död ved i olika ålder förekommer relativt rikligt. Garnlav hänger på ett 

antal träd i området.  

 

Grov sälg med intressant lavflora 
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Naturvärde 

De artfynd som gjordes i området visar på höga naturvärden. Trots att området inventerades 

mycket snabbt och översiktligt hittades 23 naturvårdsarter, varav 14 rödlistade - av dessa 2 i 

klassen VU. Det tyder på att här troligtvis finns många fler naturvårdsarter. Skogen har tro-

ligtvis aldrig varit kalavverkad. Inga tydliga spår av skogsavverkning i skogen finns. Viss di-

mensionsavverkning kan ha förekommit för många år sedan. 

 

  

Smalskaftlav - rödlistad som VU 

 

Område 2. Noteringar av naturvårdsarter, avverkningsanmälan A 31260-2016.  

    
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Crepis paludosa Kärrfibbla S 1 

Corallorhiza trifida Korallrot S, F 2 

Moneses uniflora Ögonpyrola S 1 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 8 

SVAMPAR       

Diplomitoporus crustulinus Sprickporing VU 1 

Onnia leporina Harticka NT, S 1 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 4 

Phellinus ferrugineofuscus Ullticka NT, S 1 

Pseudographis pinicola Gammelgranskål NT, S 1 

LAVAR       

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 9 
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Chaenotheca gracilenta Smalskaftlav VU, S 1 

Chaenotheca laevigata Nordlig nållav NT, S 1 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 6 

Chaenothecopsis viridialba Vitskaftad svartspik NT, S 1 

Icmadophila ericetorum Vitmosslav S 2 

Lobaria pulmonaria Lunglav NT, S 1 

Lobaria scrobiculata Skrovellav NT, S 8 

Nephroma bellum Stuplav S 2 

Nephroma parile Bårdlav S 3 

Nephroma resupinatum Luddlav S 4 

Parmeliella triptophylla Korallblylav S 1 

Schismatomma pericleum Rosa skärelav NT, S 1 

FÅGLAR       

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT, Af 1 

 

Förslag till åtgärd 

Den här skogen bör lämnas för fri utveckling. Kontakt med Skogsstyrelsen togs direkt efter 

inventeringen, då den var avverkningsanmäld. Även Naturskyddsföreningen riks och Green-

peace blev informerade om ärendet. Siljan Skog AB meddelade i brev den 1 augusti att man 

avsagt sig avverkningsrätten. Vi vet i dagsläget inte om någon annan kommer att skriva avtal 

med markägaren som är privat. 

 

Område 3: Avverkningsanmälan A 31262-2016 Söder om Putten, Storsjön 

Datum: 2019-07-23 
 

Beskrivning av området 

Området omfattar en 3,8 ha stor avverkningsanmäld yta och området öster om den. Längre ös-

terut gränsar området mot område 2 som beskrivits ovan. Bilvägen gränsar i norr och en nyck-

elbiotop samt gränsen för fjällnära skog gränsar i söder. 

I väster gränsar området till hygge och till skog. Avverkningsanmälan omfattar barrblandskog 

med blåbär, ganska hårt plockhuggen och med lite död ved. En hel del tagellav men ingen 

garnlav. Förmodligen kontinuitetsskog men den hårda plockhuggningen gör att naturvärdena 

inte är höga.  

Sydost om avverkningsanmälan finns en nyckelbiotop där det bland annat finns ett vattenfall. 

Bäcken från vattenfallet löper ner utanför avverkningsanmälan. Den bör självklart skyddas 

med en ordentlig kantzon. Kring bäcken är det örtrikare med bland annat hultbräken.  

Sedan finns ett fyrkantigt område som gränsar till väg i norr, till nyckelbiotop i söder, till av-

verkningsanmälan A 31262-2016 i väster och till avverkningsanmälan A 31260-2016 i öster. 

Denna skog blir gradvis finare än avverkningsanmälan A 31262-2016. Skogen blir frodigare 
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och där finns mer död ved, även om det fortfarande finns spår av plockhuggning. Området in-

venterades endast under en kort stund. 

Naturvärde 

Inte lika höga naturvärden som den avverkningsanmälda skogen öster om. Relativt mycket 

plockhugget. Under inventeringen hittades 5 naturvårdsarter, varav 4 rödlistade i klassen NT. 

 

Område 3. Noteringar av naturvårdsarter, avverkningsanmälan A 31262-2016. 

    
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

SVAMPAR       

Onnia leporina Harticka NT, S x 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S x 

LAVAR       

Acolium inquinans Sotlav S x 

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S x 

Bryoria nadvornikiana Violettgrå tagellav NT, S x 

 

 

Förslag till åtgärd 

Föreslå inventering av området mellan nyckelbiotopen och de båda avverkningsanmälning-

arna för att kartlägga gräns för den mest skyddsvärda skogen. 
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Område 4: Björnsjöberget Norra 

Datum: 2019-07-24 

 

Beskrivning av området 

Området avgränsas av vattendraget Petteravan i norr, av hygge i väster och av en nyckelbio-

top i söder och öster. Vi inkluderade också området precis öster om nyckelbiotopen.  

Området är tallskog med inslag av gran, björk och sälg. Skogen ligger i en nordsluttning och 

är blockig och med en del lodytor. Markskiktet är risdominerat med fuktstråk. Skogen är till 

stor del senvuxen och är bitvis av stavatallskogskaraktär med stor diameterspridning. Det 

finns många brandljud på levande träd och kolade stubbar och lågor. Skogen är tidigare 

plockhuggen och spår finns kvar i form av lumpade träd och flottningsrester vid vattnet. 

Gamla tallar finns dock kvar, med gott om åtminstone 200-åriga träd, ännu äldre träd finns 

också. Det finns gott om liggande och stående silverved, speciellt i de mer blockiga partierna. 

Död ved i tidigare nedbrytningsstadier finns också. Längs fuktstråken finns senvuxna granar. 

Det finns några riktigt gamla och grova sälgar och gott om hänglavar i form av tagellav. 

 

Naturvärde 

Hela skogen har samma höga naturvärde och det är helt omotiverat att skilja ut bara en del 

som nyckelbiotop eftersom allt vi inventerade bedöms hålla nyckelbiotopskvalitet. Vi fann 34 

naturvårdsarter där 19 är rödlistade - av dessa 3 i klassen VU. 

 

 

Grov gammal sälg där lavfloran undersöks en bit upp 
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En gammal skönhet        Brandljud – barken invallar en gammal brandskada 

 

Område 4. Noteringar av naturvårdsarter, Björnsjöberget Norra.  

    
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Neottia cordata Spindelblomster S, F 1 

KÄRLKRYPTOGAMER       

Lycopodium complanatum Plattlummer F 2 

SVAMPAR       

Anthoporia albobrunnea Fläckporing VU, S 2 

Chaetodermella luna Vitplätt NT 3 

Laurilia sulcata Tajgaskinn VU, S 2 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT, S 3 

Phellinus viticola Vedticka S 3 

Pseudographis pinicola Gammelgranskål NT, S 2 

Sidera lenis s. str. Gräddporing VU, S 5 

LAVAR       

Calicium denigratum Blanksvart spiklav NT, S 8 

Carbonicola anthracophila Kolflarnlav NT, S 6 

Chaenotheca gracillima Brunpudrad nållav NT, S 3 

Chaenotheca hispidula Parknål NT 3 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 2 
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Chaenothecopsis fennica Blågrå svartspik NT 1 

Cladonia parasitica Dvärgbägarlav NT, S 11 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 16 

Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT, S 1 

Hypogymnia vittata Skuggblåslav S 1 

Microcalicium ahlneri Kortskaftad ärgspik NT, S 1 

Nephroma bellum Stuplav S 4 

Nephroma parile Bårdlav S 6 

Ochrolechia alboflavescens Halmgul örnlav NT 1 

Protopannaria pezizoides Gytterlav S 1 

Ramboldia cinnabarina Cinnoberflamlav S 1 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 18 

MOSSOR       

Anastrophyllum hellerianum Vedtrappmossa NT, S 3 

Neckera oligocarpa Nordlig fjädermossa S 5 

Pseudobryum cinclidioides Källpraktmossa S 1 

Tortella tortuosa Kruskalkmossa S 2 

INSEKTER       

Callidium coriaceum Bronshjon S 1 

Semanotus undatus Vågbandad barkbock S 1 

FÅGLAR       

Perisoreus infaustus Lavskrika Af 1 

Tetrao urogallus Tjäder Af 1 

 

Förslag till åtgärd 

Delområdet bör klassas som nyckelbiotop. Området Björnberget bör i sin helhet utredas för 

långsiktigt skydd. 

 

Område 5: Björnsjöberget Västra 

Datum: 2019-07-24 
 

Beskrivning av området 

Västra delen av Björnsjöberget gränsar mot hyggen i norr, söder och väster. Vi gick in i områ-

det från en vändplan direkt norr om skogen. Området består till övervägande del av relativt 

högt belägen tallskog på torra och magra marker i kuperad terräng. Ett fåtal fuktigare partier 

med gran finns, främst i östra och norra delen av det inventerade området. Löv i form av sälg 

och björk finns spritt över området.  
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Vy från startpunkten mot Lunndörren 

Hela området är brandpåverkat med brandstubbar, svedda träd och träd med brandljud. Spår 

av fyra bränder kunde avläsas och den senaste branden bedöms ha varit för ca 100 år sedan. 

Spår av mänsklig påverkan syns i hela området, främst i form av stubbar och lumpade toppar, 

dessa åtgärder bedöms inte vara gjorda i nutid, gissningsvis för ca 100 år sedan.  En närmare 

beskrivning av de olika naturtyperna följer nedan. 

Tallskogsmiljöer 

Markskiktet är av ristyp, trädbeståndet glest och enskiktat. Kolade stubbar och träd med 

brandljud förekommer rikligt. Diameterspridningen är stor, mycket beroende på varierande 

ålder, men riktigt grova träd saknas. Beståndet av tall är olikåldrigt där majoriteten av träden 

har en ålder på upp till 130 år men några överståndare är ca 200-250 år och ett fåtal tallar be-

döms vara så gamla som 400 år. Både senvuxna granar och tallar förekommer. Arter som kol-

flarnlavar, vedflamlav, blanksvart spiklav och vedskivlav finns rikligt. 

Granskogsmiljöer 

Fuktigare partier samt bäckar och fuktdråg finns på några ställen. Här är skogen flerskiktad 

och utgörs till övervägande del av gran med inslag av björk, sälg och rönn. På några ställen 

finns högre belägen, senvuxen, gles granskog. Närmast vattendragen är markskiktet örtrikt 

med bland annat tibast, kärrfibbla, spindelblomster och ögonpyrola. Lågor av gran förekom-

mer rikligt på sina håll men endast ett fåtal vedsvampar i form av granticka och harticka hitta-

des. Flera lågor är mossbelupna med bland annat några fynd av vedtrappmossa. Tretåig hack-

spett hördes och observerades i den norra delen.  

Sälg finns både i tallskogs- och granskogsmiljöerna och flertalet hyser bland annat skrovellav 

och njurlavar.  
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Naturvärde 

Området har fläckvis höga naturvärden, men i den talldominerade skogen finns de flesta na-

turvårdsarterna bara på toppar och brandpåverkade stubbar. Få arter är knutna till den levande 

veden - grova sälgar och mindre granområden undantagna. Totalt fann vi 35 naturvårdsarter, 

varav 18 rödlistade, samtliga i klassen NT. 

 

                    

Typisk miljö i delområdet         Även spår av bränder är vanligt 

 

Område 5. Noteringar av naturvårdsarter, Björnsjöberget Västra.  

    
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Crepis paludosa Kärrfibbla S 2 

Daphne mezereum Tibast S 1 

Moneses uniflora Ögonpyrola S 3 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 4 

KÄRLKRYPTOGAMER       

Lycopodium annotinum Revlummer F 2 

Lycopodium complanatum Plattlummer F 2 

SVAMPAR       

Hydnellum ferrugineum Dropptaggsvamp S 1 



35 

 

Lactarius scrobiculatus Svavelriska S 1 

Onnia leporina Harticka NT, S 3 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 2 

LAVAR       

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 1 

Bryoria furcellata Nästlav S 3 

Calicium denigratum Blanksvart spiklav NT, S 14 

Carbonicola anthracophila Kolflarnlav NT, S 2 

Carbonicola myrmecina Mörk kolflarnlav NT, S 6 

Chaenotheca chlorella Kornig nållav S 1 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 2 

Chaenothecopsis fennica Blågrå svartspik NT 1 

Chaenothecopsis nana Liten svartspik NT 2 

Cladonia parasitica Dvärgbägarlav NT, S 1 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 27 

Icmadophila ericetorum Vitmosslav S 4 

Lobaria scrobiculata Skrovellav NT, S 14 

Nephroma arcticum Norrlandslav S 1 

Nephroma bellum Stuplav S 4 

Nephroma parile Bårdlav S 5 

Ochrolechia alboflavescens Halmgul örnlav NT 2 

Protopannaria pezizoides Gytterlav S 2 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 40 

Schismatomma pericleum Rosa skärelav NT, S 1 

MOSSOR       

Anastrophyllum hellerianum Vedtrappmossa NT, S 3 

Philonotis tomentella Nordlig källmossa S 1 

INSEKTER       

Nothorhina muricata Reliktbock NT, S 2 

FÅGLAR       

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT, Af 3 

Tetrao urogallus Tjäder Af 5 

 

Förslag till åtgärd 

Hänsyn till koncentrationer av naturvårdsarter och viktiga substrat som silverved, brandljud, 

kolad ved och överståndare bör tas vid eventuella skogliga åtgärder inom delområdet. Björn-

sjöberget i sin helhet bör utredas för långsiktigt skydd. 
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Område 6: Björnsjöberget Nordost 

Datum: 2019-07-25 

 

Beskrivning av området 

Området gränsar till Björnsjöberget norra, och ligger öster och söder om den smala nyckelbio-

topen på nordöstra Björnsjöberget. Området är talldominerat med inslag av gran, björk och 

enstaka sälgar. Skogen ligger i en sluttning åt nordost och är bitvis blockig och med några lo-

dytor. Markskiktet är blåbärsdominerat i de friska delarna, men det finns också delar med 

torrare risvegetation. I området finns två små tjärnar med myrkant och där består skogen 

främst av senvuxen gran. Sydost om nyckelbiotopen, i mitten av området, finns även ett stråk 

med rörligt markvatten, eventuellt ett källdråg, som är grandominerat.  

Skogen är till stor del senvuxen och bitvis av stavatallskogskaraktär med stor diametersprid-

ning. Det finns kolade stubbar och lågor samt brandljud på levande träd. Skogen är tidigare 

plockhuggen. Tillgången på gamla tallar varierar, i vissa områden finns tallar som är över 250 

år, medan få överståndare finns i andra områden. Tillgången på död ved varierar också. I vissa 

områden finns endast sparsamt med död ved förutom plockhuggningsstubbarna, medan det i 

andra områden finns rikligt med stående och liggande silverved samt död ved i tidigare ned-

brytningsstadier. Det förekommer några riktigt gamla och grova sälgar. Det finns gott om 

hänglavar i form av tagellav. Tretåig hackspett, två lavskrikor, tre tjäderhönor och sju järpar 

sågs under inventeringen.  

 

 

Björnsjöberget bjuder på rikligt med silverved 

 

Naturvärde 

Fynd av ca 37 naturvårdsarter, varav 19 rödlistade arter av vilka 3 tillhör klassen VU, tyder på 

att delar av området bör klassas som nyckelbiotop.  
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Silverved av tall med spår av flera skogsbränder 

 

 Område 6. Noteringar av naturvårdsarter, Björnsjöberget Nordost. 

    
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Dactylorhiza maculata subsp. maculata Jungfru Marie nycklar F 1 

Moneses uniflora Ögonpyrola S 2 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 1 

SVAMPAR       

Anthoporia albobrunnea Fläckporing VU, S 2 

Odonticium romellii Nordtagging NT 7 
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Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 2 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT, S 2 

Phellinus viticola Vedticka S 1 

Pseudographis pinicola Gammelgranskål NT, S 5 

Sidera lenis s. str. Gräddporing VU, S 4 

LAVAR       

Acolium karelicum Liten sotlav VU, S 1 

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 2 

Arthonia spadicea Glansfläck S 1 

Calicium denigratum Blanksvart spiklav NT, S 14 

Carbonicola anthracophila Kolflarnlav NT, S 1 

Carbonicola myrmecina Mörk kolflarnlav NT, S 6 

Chaenotheca hispidula Parknål NT 1 

Chaenotheca phaeocephala Brun nållav S 1 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 4 

Chaenothecopsis fennica Blågrå svartspik NT 2 

Chaenothecopsis nana Liten svartspik NT 1 

Cladonia parasitica Dvärgbägarlav NT, S 5 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 17 

Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT, S 1 

Hypogymnia vittata Skuggblåslav S 1 

Microcalicium ahlneri Kortskaftad ärgspik NT, S 2 

Nephroma bellum Stuplav S 2 

Nephroma parile Bårdlav S 3 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 24 

Rostania occultata Skorpgelélav NT, S 1 

MOSSOR       

Neckera oligocarpa Nordlig fjädermossa S 2 

Philonotis fontana Källmossa S 1 

Pseudobryum cinclidioides Källpraktmossa S 1 

FÅGLAR       

Perisoreus infaustus Lavskrika Af 2 

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT, Af 1 

Tetrao urogallus Tjäder Af 3 

Tetrastes bonasia Järpe Af 7 

 

Förslag till åtgärd 

Området bör utredas vidare och delar av området klassas som nyckelbiotop. Området Björn-

sjöberget bör i sin helhet utredas för långsiktigt skydd. 
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Område 7: Lövsta Nordöstra delen 

Datum: 2019-07-24 

 

Beskrivning av området 

Skogen i det inventerade området är huvudsakligen grandominerad med inslag av tall och 

björk. I mindre delar är tall- och björkinslaget rikligare. Beståndsåldern för gran i området 

uppskattas till i genomsnitt 100–120 år. Även äldre granar från 180 år eller mer och enstaka 

gamla grova tallar förekommer. Diameterspridningen är tämligen stor i hela inventeringsom-

rådet. Fältskiktet består huvudsakligen av blåbärs- och lingonris, olika mossarter och på vissa 

mindre ytor dominerar lågörter. Marktypen är omväxlande frisk till torr. Skogen är flerskik-

tad, mestadels öppen och luckor förekommer i hela området. I luckorna förekommer kruståtel, 

lågvuxen en samt småplantor av gran, björk och rönn. En bäck, kantad av lågvuxet vide, som 

påträffades i området, var vid inventeringstillfället uttorkad. Ytterligare en bäck, med rin-

nande vatten, påträffades vid ett myrparti i norra delen av området.  

 

Spår efter brand förekommer vid rotpartiet på äldre lågor främst av tall. Både stående och lig-

gande död ved i olika nedbrytningsstadier finns också. Inslaget av grov död ved är generellt 

ganska litet, med större inslag i mindre delar. Några mycket grova, gamla tallågor påträffades. 

Viss liggande död ved är helt eller delvis överväxt av mossor. Relativt färska vindfällen av 

tall och gran förekommer också. Överväxta block och mycket gamla nedbrutna och överväxta 

avverkningsstubbar förekommer spritt i hela området. På enstaka granar finns spår av tretåig 

hackspett och troligen andra hackspettarter. En lavskrika och tjäderspillning observerades i 

området.  

 

Gamla ringhack av tretåig hackspett 

Naturvärde 

Sammantaget bedömer vi att området i sin helhet i dagsläget inte riktigt når upp till Skogssty-

relsens kriterier för nyckelbiotop men att skogen inom en relativt nära framtid, om området 

får vara orört, kommer att få allt högre naturvärden. Behovet av att restaurera skog till höga 
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biologiska värden är generellt stort om vi skall uppnå flera av miljökvalitetsmålen. Under in-

venteringen hittade vi 22 naturvårdsarter. Av dessa är 20 rödlistade, varav 1 i klassen VU. 

 

 

Harticka 

 

Område 8. Noteringar av naturvårdsarter, Lövsta.   

    
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

SVAMPAR       

Asterodon ferruginosus Stjärntagging NT, S 1 

Cystostereum murrayi Doftskinn NT, S 1 

Fomitopsis rosea Rosenticka NT, S 2 

Leptoporus mollis/erubescens Kötticka NT, S 2 

Onnia leporina Harticka NT, S 4 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 12 

Phellinus ferrugineofuscus Ullticka NT, S 1 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT, S 1 

Pseudographis pinicola Gammelgranskål NT, S 2 

LAVAR       

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 3 

Calicium denigratum Blanksvart spiklav NT, S 1 

Chaenotheca gracillima Brunpudrad nållav NT, S 4 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 3 



42 

 

Chaenothecopsis nana Liten svartspik NT 1 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 2 

Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT, S 3 

Icmadophila ericetorum Vitmosslav S 2 

Nephroma bellum Stuplav S 1 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 3 

Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik NT, S 1 

FÅGLAR       

Regulus regulus Kungsfågel VU 2 

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT, Af 1 

 

Förslag till åtgärd 

Det inventerade området har en hel del naturvärden. De finaste delarna bör klassas som nyck-

elbiotop, där gränserna för dessa måste utredas närmare. Om omgivande skog som vi inte 

hunnit titta på håller samma höga naturvärden kan det finnas ett värde i att binda ihop detta 

med nyckelbiotoperna i sydost. Spridda artfynd finns registrerade i omgivande skog. 

  



O
.7: Lövsta N

ordöstra delen
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Område 8: Norr om Åvikberget, Östra dag 1 

Datum: 2019-07-24 

 

Beskrivning av området 

Skog som på senare tid varit obrukad. Barrblandskog med förekomst av björk och variation i 

ålder och diameter. Olika delar av området har olika karaktär. Området gränsar i väster mot 

en frivillig avsättning. Vissa områden utgörs av stavagranskog och andra av och stavatallskog. 

Trädens ålders uppskattas till cirka 100 år med inslag av överståndare av tall och gran, de 

äldsta över 200 år. Torrare delar med blåbärsris, lingonris och mossa. Flera kärr med örtrik 

växtlighet och senvuxna granar med mycket garnlav och knottrig blåslav. Området varierar i 

fuktighet på grund av bergryggar i öst-västlig riktning och med kärrdråg emellan, vissa med 

rikkärrsprägel. Brandljud på levande tallar och tallstubbar. Kolad ved på lågor och stubbar. En 

rik förekomst av grova gamla tallågor med gräddporing och gränsticka tyder på att området 

tidigare dominerats av tall. På enstaka lågor finns även nordtagging och fläckporing. Det finns 

också rötbrutna lågor och död ved av olika nedbrytningsgrad, med vissa partier av silverved. I 

en del av området finns grova höga tallar och granar, samt grova granlågor med en koncent-

ration av rödlistade arter, bland annat ullticka och rosenticka.  

 

Granticka 

I området finns enstaka block med lodytor, med arter som platt fjädermossa och bårdlav. På 

grova björkstubbar och högstubbar finns arter som smalskaftslav, rödbrun blekspik och kornig 

nållav. Det är även örtrikt och syns en tydlig kalkpåverkan med växter som underviol, tibast, 

brudsporre, ormbär, ögonpyrola och stor mängd spindelblomster. Vi såg tjäder och lavskrika. 

Både äldre och färska spår av tretåig hackspett finns på både tall och gran. Vi hörde även si-

densvans, bergfink och bändelkorsnäbb. Lämningar av en björnäten ren och spillning av björn 

fanns också. 
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Närstudie av död ved 

 

Artfyndslycka!!! 
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Rödbrun blekspik 

 

Knottrig blåslav – en bra signalart och den vanliga blåslaven intill 
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Naturvärde 

Området är omväxlande med många typer av substrat. Skogen är brandpräglad med 

naturvärden knutna till tall, men har även en del fina granarter i fuktigare partier. Vi noterade 

51 naturvårdsarter där 27 är rödlistade, varav 3 i klassen VU. Flera av signalarterna indikerar 

lång kontinuitet av rik tillgång på död ved, samt skog med äldre träd av både tall och gran. 

Området bör klassas som nyckelbiotop. 

 

Område 8. Norr om Åvikberget, östra delen, dag 1.  

        
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Cirsium heterophyllum Brudborste S 1 

Crepis paludosa Kärrfibbla S 2 

Daphne mezereum Tibast S 1 

Gymnadenia conopsea Brudsporre F 2 

Moneses uniflora Ögonpyrola S 5 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 14 

Paris quadrifolia Ormbär S 1 

Polygonatum verticillatum Kransrams S 2 

Pyrola chloranta Grönpyrola S 1 

Viola mirabilis Underviol S 1 

KÄRLKRYPTOGAMER       

Lycopodium annotinum Revlummer F 1 

Lycopodium complanatum Plattlummer F 4 

SVAMPAR       

Anthoporia albobrunnea Fläckporing VU, S 1 

Fomitopsis rosea Rosenticka NT, S 1 

Odonticium romellii Nordtagging NT 2 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 13 

Phellinus ferrugineofuscus Ullticka NT, S 7 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT, S 5 

Phellinus viticola Vedticka S 4 

Pseudographis pinicola Gammelgransskål NT, S 2 

Sidera lenis s. str. Gräddporing VU, S 9 

LAVAR       

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 17 

Bryoria nadvornikiana Violettgrå tagellav NT, S 2 

Calicium denigratum Blanksvart spiklav NT, S 5 

Calicium parvum Liten spiklav S 2 

Carbonicola anthracophila Kolflarnlav NT, S 1 
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Carbonicola myrmecina Mörk kolflarnlav NT, S 1 

Chaenotheca brachypoda Gulnål S 2 

Chaenotheca chlorella Kornig nållav S 1 

Chaenotheca gracilenta Smalskaftlav VU, S 2 

Chaenotheca gracillima Brunpudrad nållav NT, S 1 

Chaenotheca laevigata Nordlig nållav NT, S 2 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 14 

Chaenothecopsis nana Liten svartspik NT 2 

Cladonia parasitica Dvärgbägarlav NT, S 2 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 12 

Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT, S 3 

Icmadophila ericetorum Vitmosslav S 1 

Lobaria scrobiculata Skrovellav NT, S 1 

Microcalicium ahlneri Kortskaftad ärgspik NT, S 2 

Nephroma arcticum Norrlandslav S 1 

Nephroma bellum Stuplav S 1 

Nephroma parile Bårdlav S 1 

Protopannaria pezizoides Gytterlav S 2 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 4 

Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik NT, S 2 

MOSSOR       

Anastrophyllum hellerianum Vedtrappmossa NT, S 7 

Neckera complanata Platt fjädermossa S 1 

Pseudobryum cinclidioides Källpraktmossa S 2 

FÅGLAR       

Perisoreus infaustus Lavskrika Af 1 

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT, Af 3 

 

Förslag till åtgärd 

Området bör klassas som nyckelbiotop och tillsammans med intilliggande frivilliga avsätt-

ningar och delområdet ”Norr Åvikberget östra dag 2”, utredas för långsiktigt skydd. 

 

Område 9: Norr om Åvikberget, Östra dag 2 

Datum: 2019-07-25 

 

Beskrivning av området 

Frisk barrblandskog med stor andel björk (många döende), samt några områden där tall re-

spektive gran är helt dominerande. Skogen har inte påverkats av modernt skogsbruk och är 
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flerskiktad och olikåldrig med stor diameterspridning och ojämn slutenhet. Terrängen är ku-

perad med små hällmarker, sänkor med surdråg, partier med blockrik mark och ett antal lody-

tor. Hela området är brandpåverkat och större delen av träden har uppkommit efter en brand 

för cirka 100 år sedan.   

Beskrivning av specifika naturtyper: 

Grandominerade partier 

Finns framförallt i nedre delen av sluttningarna, men även i de talldominerade delarna börjar 

granen att komma upp i och med att det inte brunnit på ett tag. På sina håll finns rikligt med 

granlågor i olika stadier, flera förrötade. Äldre granar finns framförallt i eller i anslutning till 

de fuktigare partierna.  

Talldominerade partier 

Trädåldern varierar mellan 80 till 250 år med en medelålder på ca 100 år. De äldre tallöver-

ståndarna finns framförallt i den nord-nordostliga delen av området, många med brandljud. 

Ett flertal grova och gamla tallågor samt brandstubbar finns spritt i området.  

 

Kolflarnlav lever på kolad gammal tallved 
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Vedflamlav – lever på silverved av tall 

 

Surdråg 

I området finns en rad surdråg av olika fuktighet, med en del av dem utmed en större bäck. I 

kanten av surdrågen finns björk samt senvuxen gran med garnlav. Örtrikedomen är relativt 

stor med flera signalarter. I vissa surdråg finns gott om kalkgynnade arter som grönkulla, 

brudsporre och oxstarr. I närheten av surdråget vid bäcken finns en källa med en välutvecklad 

källkupol där det växer källdunört och rikkärrs- och källmossor som exempelvis källmossa, 

källjordmossa, gyllenmossa, skorpionmossa och guldspärrmossa. 

 

 

Grönkulla 



51 

 

Naturvärde 

Brandpåverkad skog där naturvärden finns knutna både till tall- och granved och gamla björ-

kar. Naturvärdena är relativt jämnt spridda i området och artrikedomen är hög. I det invente-

rade området noterades 30 naturvårdsarter, varav 17 rödlistade. Av dessa 17 är gräddporing 

klassad som VU och fanns med 4 fynd. 

 

Område 9. Norr om Åvikberget, östra delen, dag 2.  

        
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Coeloglossum viride Grönkulla F 2 

Gymnadenia conopsea Brudsporre F 3 

Moneses uniflora Ögonpyrola S 6 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 7 

Paris quadrifolia Ormbär S 1 

Petasites frigidus Fjällskråp S 3 

KÄRLKRYPTOGAMER       

Lycopodium complanatum Plattlummer F 1 

SVAMPAR       

Chaetodermella luna Vitplätt NT 1 

Meruliopsis taxicola Blodticka S 1 

Onnia leporina Harticka NT, S 1 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 2 

Pseudographis pinicola Gammelgransskål NT, S 1 

Sidera lenis s. str. Gräddporing VU, S 4 

LAVAR       

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 6 

Calicium denigratum Blanksvart spiklav NT, S 5 

Carbonicola anthracophila Kolflarnlav NT, S 3 

Carbonicola myrmecina Mörk kolflarnlav NT, S 2 

Chaenotheca gracillima Brunpudrad nållav NT, S 3 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 2 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 6 

Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT, S 2 

Icmadophila ericetorum Vitmosslav S 6 

Lobaria scrobiculata Skrovellav NT, S 1 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 5 

Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik NT, S 1 

MOSSOR       
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Anastrophyllum hellerianum Vedtrappmossa NT, S 2 

Philonotis fontana Källmossa S 1 

Pseudobryum cinclidioides Källpraktmossa S 2 

FÅGLAR       

Perisoreus infaustus Lavskrika Af 2 

Tetrao urogallus Tjäder Af 1 

 

Förslag till åtgärd 

Området bör klassas som nyckelbiotop och tillsammans med intilliggande frivilliga avsätt-

ningar och delområdet ”Norr Åvikberget östra dag 1”, utredas för långsiktigt skydd. 

 

Område 10: Norr om Åvikberget, Västra 

Datum: 2019-07-24 

 

Beskrivning av området 

Området består av både grandominerade områden med inslag av björk i söder och talldomine-

rade områden i sluttningen i norr, samt inslag av myrmark. Markskiktet är av ristyp bortsett 

från vissa fuktdråg med örtdominerad flora. Beståndsåldern varierar med en hel del äldre träd 

över 100 år. I de grandominerade partierna är skogen flerskiktad, med diameterspridning och 

med senvuxna träd. Det talldominerade området i norr har viss diameterspridning. Det före-

kommer toppbrott i hela området. I tallområdet finns ved i form av rotben, stubbar, högstub-

bar, torrträd och gamla grova lågor. I granområdet förekommer rikligt med död ved. Det finns 

lågor i olika nedbrytningsstadier och torrträd. I hela området finns rikligt med brandspår i 

form av kolade stubbar och lågor samt enstaka brandljud. I mitten av området finns ett källpå-

verkat område som rinner ut i en myr. I området finns enstaka lövträd med bohål och en tall 

med risbo av duvhök. En mattiggande unge hördes i närhet till boet vid besöket. Det finns re-

lativt gott om färska hackmärken av tretåig hackspett i det grandominerade området i söder. 

Angående historik förekommer stubbar av olika ålder och tallkronor lämnade från gamla di-

mensionsavverkningar. Området är i söder snitslat för avverkning, men inte avverkningsan-

mält. I området finns snitslar för naturhänsyn, men många viktiga objekt är inte markerade. 

En stig är snitslad för kulturmiljöhänsyn däremot. Området angränsar till en frivillig avsätt-

ning i öster.  
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Rikligt med död ved förekommer i området 
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Naturvärde 

 

I området hittades 33 naturvårdsarter, varav 17 är rödlistade. Av dessa var en art, kungsfågel, 

klassad som VU. Mängden viktiga substrat för signalarter och antalet artfynd indikerar höga 

naturvärden trots att området har viss påverkan av tidigare skogsbruk. Tillsammans med när-

liggande frivilliga avsättningar får området sammantaget stora naturvärden. 

 

Område 10. Norr om Åvikberget, västra delen.   

    
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Cirsium heterophyllum Brudborste S 4 

Corallorhiza trifida Korallrot F, S 3 

Daphne mezereum Tibast S 2 

Gymnadenia conopsea Brudsporre F 1 

Moneses uniflora Ögonpyrola S 4 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 7 

Pyrola chloranta Grönpyrola S 1 

Stellaria nemorum ssp nemorum Nordlundarv S 1 

Trifolium spadiceum Brunklöver NT 1 

KÄRLKRYPTOGAMER       

Lycopodium annotinum Revlummer F 1 

Lycopodium complanatum Plattlummer F, S 4 

SVAMPAR       

Onnia leporina Harticka NT, S 1 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 8 

Pseudographis pinicola Gammelgransskål NT, S 2 

LAVAR       

Bryoria nadvornikiana Violettgrå tagellav NT, S 1 

Calicium denigratum Blanksvart spiklav NT, S 2 

Carbonicola myrmecina Mörk kolflarnlav NT, S 2 

Chaenotheca brachypoda Gulnål S 2 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 3 

Chaenothecopsis nana Liten svartspik NT 1 

Cladonia parasitica Dvärgbägarlav NT, S 1 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 11 

Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT, S 2 

Nephroma bellum Stuplav S 3 

Nephroma resupinatum Luddlav S 1 
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Parmeliella triptophylla Korallblylav S 3 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 9 

Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik NT, S 6 

FÅGLAR       

Accipiter gentilis Duvhök NT 1 

Grus grus Trana Af 1 

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT, Af 17 

Regulus regulus Kungsfågel VU 2 

Tetrao urogallus Tjäder Af 4 

 

Nyfikenheten resulterar i många fynd 

 

Förslag till åtgärd 

Tillsammans med frivilliga avsättningar i närområdet bör området utredas för långsiktigt 

skydd. 
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Område 11: Rönnåsen Norra och Mitt dag 1 

Datum: 2019-07-25 och 2019-07-26 
 

Områdesbeskrivning 

Grandominerad skog med inslag av tall och björk samt enstaka individer av sälg och rönn. 

Markskiktet består huvudsakligen av frisk ristyp i sydvästsluttning. I området finns fuktdråg, 

tjärnar, myrmark och blocksänkor med respektive utan vattenspegel.   

 

I området finns mycket gammal skog med många gamla träd av tall och gran, med en upp-

skattad ålder av över 200 år. Enstaka grova tallar, troligtvis över 300 år. Skogen är flerskik-

tad, luckig, olikåldrig och har stor diameterspridning. En tall uppmättes till 76 cm i stamdia-

meter i brösthöjd. Det finns rikligt med senvuxen gran i området. Spår av brand förekommer, 

huvudsakligen i form av brandljud på tall och enstaka kolade lågor.  

Skogen har rikligt med död ved av huvudsakligen gran, men även tall och björk. Viss del av 

den döda tallveden är troligen från en gammal dimensionsavverkning, då kronor och stubbar 

har lämnats. Det finns rikligt av död ved i form av torrträd, högstubbar och lågor i olika ned-

brytningsstadier. Granar med toppbrott förekommer i området. Högre upp i sluttningen finns 

ett område med riklig förekomst av block i olika storlekar, vissa över 2 meter höga, vilket 

skapar lodytor.  

I området förekommer hackspår av tretåig hackspett, både färska och äldre. Det finns tjäder-

spillning i högar under potentiella natträd, vilket tyder på att området kan vara en spelplats. 

Stora myrstackar förekommer i området.  
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Björnide 

 

Samling vid Mormortallen 
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Blodticka på gran 
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Området med avverkningsanmälan inom Rönnåsen mitt A66360-2017 19,9ha 

Den avverkningsanmälda delen av området har mer höjdlägeskaraktär och är till synes mindre 

produktivt än den övriga delen av området. Det förekommer även mer björk där. Området har 

färre grova träd och mindre andel av död ved av tall, däremot förekommer här mycket död 

ved av främst gran som hyser många signalarter och rödlistade arter.  

Avverkningsanmälningen är från 2017 och inga snitslar eller tecken på avverkningsplanering 

kunde observeras i området vid inventeringstillfället. 

 

 

Naturvärde 

Stora delar av Rönnåsen har mycket höga naturvärden. Här finns gott om död ved och natur-

skogsmiljöer. Inom det avverkningsanmälda partiet fann vi 25 naturvårdsarter, varav 17 

rödlistade arter. Av dessa 17 återfinns 7 i klassen VU. Inom delområdet Rönnåsen Norra och 

Mitt dag 1 hittade vi 32 naturvårdsarter där 23 av dessa är rödlistade, 4 i klassen VU. 

 

Område 11.  Avverkningsanmälan A66360-2017. Noteringar av naturvårdsarter. 

    
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Moneses uniflora Ögonpyrola S 1 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 1 

KÄRLKRYPTOGAMER       

Lycopodium annotinum Revlummer F 1 



61 

 

SVAMPAR       

Cystostereum murrayi Doftskinn NT, S 1 

Fomitopsis rosea Rosenticka NT, S 4 

Leptoporus mollis/erubescens Kötticka NT, S 2 

Meruliopsis taxicola Blodticka S 3 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 6 

Phellinus ferrugineofuscus Ullticka NT, S 2 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT, S 5 

Phellinus viticola Vedticka S 4 

Phlebia centrifuga Rynkskinn VU, S 1 

Pseudographis pinicola Gammelgranskål NT, S 6 

Sceletocutis odora Ostticka VU, S 2 

LAVAR       

Acolium karelicum Liten sotlav VU, S 1 

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 22 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 1 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 2 

Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT, S 9 

Icmadophila ericetorum Vitmosslav S 2 

Lobaria scobicularia Skrovellav NT, S 2 

Nephroma bellum Stuplav S 1 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 1 

Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik NT, S 1 

INSEKTER       

Semanotus undatus Vågbandad barkbock S 1 

 

Område 11. Utanför avverkningsanmälan. Rönnåsen-Norra- Mitt, dag 1. Noteringar av natur-
vårdsarter.  

    
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Lactuca alpina Torta S 1 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 6 

KÄRLKRYPTOGAMER       

Lycopodium complanatum Plattlummer F 1 

SVAMPAR       

Chaetodermella luna Vitplätt NT 1 

Cystostereum murrayi Doftskinn NT, S 2 

Diplomitoporus crustulinus Sprickporing VU 3 

Fomitopsis rosea Rosenticka NT, S 1 
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Onnia leporina Harticka NT, S 2 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 10 

Phellinus ferrugineofuscus Ullticka NT, S 3 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT, S 3 

Phellinus viticola Vedticka S 2 

Pseudographis pinicola Gammelgranskål NT, S 9 

Sceletocutis chrysella Grantickeporing VU 2 

Sidera lenis s. str. Gräddporing VU, S 1 

LAVAR       

Acolium karelicum Liten sotlav VU, S 1 

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 29 

Calicium denigratum Blanksvart spiklav NT, S 8 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 7 

Chaenothecopsis fennica Blågrå svartspik NT 1 

Chaenothecopsis nana Liten svartspik NT 1 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 3 

Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT, S 12 

Icmadophila ericetorum Vitmosslav S 2 

Lobaria scobicularia Skrovellav NT, S 1 

Nephroma arcticum Norrlandslav S 1 

Nephroma bellum Stuplav S 4 

Nephroma parile Bårdlav S 3 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 7 

Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik NT, S 1 

FÅGLAR       

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT, Af 1 

Tetra urogallus Tjäder Af 2 

 

Förslag till åtgärd: 

Tillsammans med de olika delområdena på Rönnåsen bör ett förslag till långsiktigt skydd tas 

fram för denna naturskog. Mycket lämpligt naturreservatsobjekt. 

Sammantaget har Rönnåsen visat upp över 80 naturvårdsarter och 667 artfynd under två da-

gars inventering, varav 9 arter är klassade som VU på rödlistan. 
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Område 12: Rönnåsen Södra 

Datum: 2019-07-25  
 

 

 

 

 

Områdesbeskrivning 

Området består av en örtrik granskog i sydsluttning, med inblandning av björk. Mot väster 

gränsar området till en nyckelbiotop. Sluttningen påverkas av rörligt markvatten och inslag av 

källmiljöer med växter såsom kambräken och jungfru Marie nycklar finns. Beståndet domine-

ras av senvuxna granar med en diameter upp till 70 cm. Åldern bedöms vara mellan 150 och 

250 år. Beståndet har stor diameterspridning, är skiktat överallt och luckigt. Det finns ett 

mycket stort inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier och dimensioner. De döda träden är 

främst senvuxna granar, och på dem förekommer det mycket vedsvampar, bland annat 

återfinns granticka, rosenticka, sprickporing, tajgaskinn, ullticka, gränsticka, rynkskinn och 

doftskinn. Rötbrutna träd är vanligt förekommande.  
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Enstaka spår av brand i form av kolad silverved med vedskivlav. Hackmärken från tretåig 

hackspett och stora myrstackar förekommer på flera ställen. Bitvis hänglavsrikt med stor an-

del garnlav. Toppbrott observerades på granar och tallar. En tretåig hackspett, kambräken och 

björnspillning sågs vid inventeringen. 

Lycklig deltagare med tajgaskinn 
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Kambräken 

 

Naturvärde 

Detta delområde är lite ovanligt bland de vi inventerade under veckan. Här finns nämligen få 

spår av brand och naturvärdena är nästan uteslutande knutna till senvuxna granar och granved. 

Rönnåsens södra sluttning hyser 30 naturvårdsarter, varav 20 finns på rödlistan, 4 av dessa i 

kategorin VU. Skogen är i stora delar naturskogsartad med mycket höga naturvärden. Sam-

mantaget har Rönnåsen visat upp över 80 naturvårdsarter och 667 artfynd under två dagars in-

ventering, varav 9 arter är klassade som VU på rödlistan. 

 

Område 12. Rönnåsen-Södra. Noteringar av naturvårdsarter.   

    
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Lactuca alpina Torta S 1 

Moneses uniflora Ögonpyrola S 1 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 6 

KÄRLKRYPTOGAMER       

Blechnum spicant Kambräken S 1 

SVAMPAR       

Cystostereum murrayi Doftskinn NT, S 1 

Fomitopsis rosea Rosenticka NT, S 4 

Laurilia sulcata Tajgaskinn VU, S 1 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 5 
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Phellinus ferrugineofuscus Ullticka NT, S 7 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT, S 4 

Phlebia centrifuga Rynkskinn VU, S 3 

Pseudographis pinicola Gammelgranskål NT, S 3 

Sceletocutis odora Ostticka VU, S 1 

LAVAR       

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 37 

Calicium denigratum Blanksvart spiklav NT, S 1 

Calicium parvum Liten spiklav S 1 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 8 

Chaenothecopsis nana Liten svartspik NT 1 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 1 

Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT, S 1 

Lobaria pulmonaria Lunglav NT, S 1 

Lobaria scobicularia Skrovellav NT, S 5 

Nephroma bellum Stuplav S 1 

Nephroma resupinatum Luddlav S 1 

Protopannaria pezizoides Gytterlav S 1 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 2 

MOSSOR       

Pseudobryum cinclidioides Källpraktmossa S 2 

FÅGLAR       

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT, Af 6 

Regulus regulus Kungsfågel VU 1 

Tetra urogallus Tjäder Af 2 
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Spindelblomster, sågs på många platser under veckan 

Rönnåsen Avverkningsanmälan A45159-2018, A 54553-2018 

De två områden som avverkningsanmäldes 2018 får anses ha höga naturvärden. Området be-

står av många senvuxna gamla granar blandat med olikåldrig björk, dock också en hel del 

gamla björkar dessutom flera gamla tallar därav de flesta är snitslade med naturvårdssnitslar. 

Vissa partier i området hyser påtagligt med död ved av såväl gran som björk. I andra partier 

saknades dock en del död ved. Ändå hittades en hel del rödlistade och sällsynta vedsvampar 

på lågorna såsom stjärntagging och rosenticka. På avflagnande björkstubbar hittades cin-

noberflamlav och rödbrun blekspik. Över hela området finns rikligt av garnlav hängande på 

granarna.  Flera fuktigare stråk går genom området, örtrikt markskikt med orkideer uppträder 

här och där. I de fuktigare partierna på äldre granar förekommer t ex vitgrynig nållav och kor-

nig nållav. Här och där finns stora myrstackar. 

Området verkar opåverkat av större skogsåtgärder sedan många decennier. Endast spridda 

spår av blädning/ plockhuggning finns. Lavskrika observerades och flera spår av tretåig hack-

spett finns på träden. 
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En stor andel av granarna är naturvärdesträd och bör därför sparas vid en avverkning enligt 

FSC standard. Inga av granarna var dock snitslade med naturvärdesband. 

 

 

Rosenticka 

 

Naturvärde 

Totalt hyser den inventerade delen av Rönnåsens södra sluttning 24 rödlistade arter, varav 13 

finns inom de två avverkningsanmälningarna A 45159-2018 och A 54553-2018. Här finns to-

talt 35 fynd av naturvårdsarter och 4 av de rödlistade arterna återfinns i klassen VU, samtliga 

hittades dock utanför avverkningsanmälningarna. 
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Ringhack av tretåig hackspett 

 

Område Rönnåsen. Noteringar av naturvårdsarter- Avverkningsanmälan A54553-2018. 

    
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Dactylorhiza maculata subsp maculata Jungfru Marie nycklar F 1 

Moneses uniflora Ögonpyrola S 1 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 2 

SVAMPAR       

Asterodon ferruginosus Stjärntagging NT, S 1 

Fomitopsis rosea Rosenticka NT, S 1 

Onnia leporina Harticka NT, S 2 
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Phellinus ferrugineofuscus Ullticka NT, S 3 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT, S 1 

Pseudographis pinicola Gammelgranskål NT, S 2 

LAVAR       

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 40 

Calicium denigratum Blanksvart spiklav NT, S 1 

Chaenotheca chlorella Kornig nållav S 1 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 3 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 1 

Icmadophila ericetorum Vitmosslav S 1 

Lobaria scobicularia Skrovellav NT, S 2 

Nephroma bellum Stuplav S 2 

Nephroma resupinatum Luddlav S 2 

Ramboldia cinnabarina Cinnoberflamlav S 1 

Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik NT, S 2 

FÅGLAR       

Perisoreus infaustus Lavskrika Af 1 

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT, Af 2 

Tetrao urogallus Tjäder Af 5 

 

Förslag till åtgärd 

Tillsammans med övriga inventerade delområden på Rönnåsen bör denna del få ett långsiktigt 

skydd, där de två avverkningsanmälda delarna ingår. 

Sammantaget har Rönnåsen visat upp över 80 naturvårdsarter och 667 artfynd under två da-

gars inventering, varav 9 arter är klassade som VU på rödlistan. Bör ingå i ett reservat tillsam-

mans med övriga inventerade delområden på Rönnåsen. 
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Område 13: Rönnåsen Mitt dag 2 

Datum: 2019-07-26 
 

Områdesbeskrivning 

Denna del av Rönnåsen som inventerades den 26/7, delas i den följande beskrivningen upp i 

två delar - ”Granskog i sydsluttning” och ”Höglägesgranskog”. 

Granskog i sydsluttning 

Vi inventerade området kring den stövelformade nyckelbiotopen, framför allt nordväst och 

norr om den. Området består av en frisk granskog i sydsluttning, med inblandning av björk 

och enstaka äldre tallar på uppemot 300 år. Åldern på de äldsta granarna uppskattas till ca 

250-300 år. Markskiktet består huvudsakligen av frisk ristyp. I området finns spridda grova 

block, fuktdråg och källpåverkad mark med några välutvecklade källor. Skogen i området 

uppvisar inga spår efter brand. Beståndet är ett utmärkt exempel på luckdynamik med granar i 

alla åldrar och dimensioner, flera senvuxna. Enorma mängder av lågor i alla nedbrytningssta-

dier och dimensioner med många vedsvampar som granticka, rosenticka, rynkskinn, tajga-

skinn, ullticka, gränsticka, stinkmussling och tickmussling finns i området. Rötbrutna träd är 

vanligt förekommande. Bättre än så här kan inte ett granskogsbestånd i detta läge i sydslutt-

ning vara.  

 

 

 

Även mycket död ved av björk är vanligt men avsaknaden av sälg och rönn är påtaglig även 

om enstaka fynd av dessa gjordes. Andelen klibbtickor är mycket låg. Garnlav förekommer 

spritt och tämligen rikligt. Både färska och äldre hackmärken från tretåig hackspett, bohål och 

stora myrstackar förekommer på flera ställen. Även läte av tretåig hackspett hördes och en 

lavskrika observerades vid besöket. Tjäderspillning, tjäderägg och balgropar hittades. Enstaka 

äldre och mossbevuxna jättestubbar visar på mänsklig påverkan, troligen så långt tillbaka som 

på 1800-talet.   
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Granar draperade med garnlav 

 

               

Stinkmussling i spricka på en granlåga  Tjäderrede 
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Gammelgransskål       

   

 

Tajgaskinn 
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Höglägesskog 

I den nordöstra delen av det inventerade området är skogen mer öppen och luckig än i syd-

sluttningen. Trädbeståndet består till övervägande del av gran och björk med enstaka äldre tal-

lar. Andelen lågor är lägre än i övriga området men andelen döende björkar är relativt hög. 

Diameterspridningen är heller inte lika stor som i de lägre belägna delarna. Markskiktet utgörs 

i huvudsak av torr ristyp med inslag av fuktdråg, tjärnar, myrmark och blocksänkor. Artfynd i 

detta område gjordes framförallt i anslutning till de fuktigare områdena med bland annat röd-

brun blekspik, vitgrynig nållav och rikliga fynd av garnlav. Skogen öppnar sig i ett myr- och 

sjöstråk med fyra skogstjärnar.  

Naturvärde  

Även om tätheten av substrat och signalarter inte är lika hög överallt bör man se området som 

en helhet med naturreservatsklass. Sluttningsskogen har stor artrikedom och är bitvis svår-

framkomlig pga död ved i brötar. Den övre höglägesskogen har stora värden som både kant-

zon med framtida höga naturvärden, men även för höga friluftsvärden med det vackra sjö- och 

myrlandskapet där fjälltoppar skymtar ovanför skogskammen i norr. 45 naturvårdsarter obser-

verades i området. Inom det inventerade området ligger en nyckelbiotop och skogen som in-

venterats runt denna har lika höga naturvärden även långt utanför nyckelbiotopen. (anm. Efter 

Forskningsresan har stora delar av området blivit nyckelbiotop.) 

 

Område 13. Rönnåsen-Mitt, dag 2. Noteringar av naturvårdsarter.  

    
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Carex disperma Spädstarr S 1 

Carex loliacea Repestarr S 5 

Coeloglossum viride Grönkulla F, S 1 

Corallorhiza trifida Korallrot F, S 2 

Moneses uniflora Ögonpyrola S 6 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 15 

Thesium alpinum Spindelört NT 1 

SVAMPAR       

Asterodon ferruginosus Stjärntagging NT, S 1 

Climacocystis borealis Trådticka S 2 

Cystostereum murrayi Doftskinn NT, S 1 

Fomitopsis rosea Rosenticka NT, S 9 

Laurilia sulcata Tajgaskinn VU, S 6 

Leptoporus mollis/erubescens Kötticka NT, S 1 

Onnia leporina Harticka NT, S 6 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 25 

Phellinus ferrugineofuscus Ullticka NT, S 5 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT, S 6 
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Phellinus viticola Vedticka S 4 

Phlebia centrifuga Rynkskinn VU, S 1 

Pseudographis pinicola Gammelgranskål NT, S 10 

LAVAR       

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 69 

Calicium denigratum Blanksvart spiklav NT, S 1 

Calicium tigillare Ladlav NT, S 1 

Chaenotheca brachypoda Gulnål S 1 

Chaenotheca gracillima Brunpudrad nållav NT, S 1 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 13 

Chaenothecopsis fennica Blågrå svartspik NT 1 

Chaenothecopsis nana Liten svartspik NT 1 

Chaenothecopsis viridialba Vitskaftad svartspik NT, S 1 

Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT, S 4 

Hypogymnia vittata Skuggblåslav S 1 

Icmadophila ericetorum Vitmosslav S 2 

Lobaria scobicularia Skrovellav NT, S 1 

Nephroma bellum Stuplav S 3 

Nephroma parile Bårdlav S 1 

Ochrolechia alboflavescens Halmgul örnlav NT 1 

Protopannaria pezizoides Gytterlav S 1 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 1 

Ramboldia cinnabarina Cinnoberflamlav S 1 

Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik NT, S 2 

MOSSOR       

Philonotis Källmossor S 1 

Philonotis fontana Källmossa S 2 

Pseudobryum cinclidioides Källpraktmossa S 1 

FÅGLAR       

Perisoreus infaustus Lavskrika Af 1 

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT, Af 20 

Tetra urogallus Tjäder Af 4 

 

Förslag till åtgärd 

254 artfynd naturvårdsarter bara i detta delområde talar sitt tydliga språk. Tillsammans med 

de olika delområdena på Rönnåsen bör ett förslag till långsiktigt skydd tas fram för denna na-

turskog. Sammantaget har Rönnåsen visat upp över 80 naturvårdsarter och 667 artfynd under 

två dagars inventering, varav 9 arter är klassade som VU på rödlistan. Området föreslås som 

naturreservat. 

 

  



O.11: Rönnåsen Norra

O.11: Rönnåsen Mitt dag 1

O.12: Rönnåsen Södra

O.13: Rönnåsen Mitt dag 2
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Område 14: Kattuggleknallen Södra dag 1 

Datum: 2019-07-25 
 

Områdesbeskrivning: 

 

Delområdet ligger strax nordväst om delområde 16: Kattuggleknallen Södra dag 2” och utgörs 

av en grandominerad, gammal och luckig barrblandskog med ett ganska stort inslag av björk, 

sparsamt med sälg och enstaka asp. Området är beläget i en brant SV-sluttning. I branten 

finns gott om klippväggar och stora block. Det är stor diameterspridning hos träden och 

särskilt av tall och gran finns det grova träd. Inslaget av flerhundraåriga tallar och granar är 

relativt stort. Många granar är senvuxna och skogen är fullskiktad. Det finns gott om död ved 

av olika typer och nedbrytningsstadier, t ex torrträd, högstubbar och lågor. Av tall finns mest 

äldre mossbevuxna lågor, medan det av gran finns död ved i alla åldrar, från hård död ved till 

starkt murknade lågor. Många tallstubbar och tallågor var kolade och det finns enstaka brand-

ljud i tallar, men brandtillfället måste ligga långt tillbaka i tiden, troligen 1800-talet. Det finns 

många grova tallstubbar efter dimensionsavverkning och sparsamt med lumptoppar av tall. 

Det finns spår efter hackspettar och tjäder. Fältskiktet domineras av ris av blåbär, ljung och 

lingon. Det finns dock partier med större inslag av örter, t.ex. ekbräken, gullris, kärrfibbla, 

brudborste och spindelblomster. I den allra västligaste delen av området, närmast hygget, är 

området påverkat av plockhuggningar i senare tid. 

Block med skuggblåslav En av de äldre tallarna i västra delen av 

Kattuggleknallen 
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 Rödskaftad svartspik 

Gott om granved i olika nedbrytningsstadier i Kattuggleknallens södra del 
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Naturvärde 

Naturvärdet i denna del av Kattuggleknallen är mycket högt. I det inventerade området fann 

vi 29 naturvårdsarter, varav 19 är rödlistade. Två av dessa finns i kategorin VU. I västra delen 

av delområdet utgörs naturvärdet framförallt av inslaget av flerhundraåriga granar och tallar, 

samt stor tillgång på granved. Skogen är påfallande högvuxen och produktiv, vilket bör vara 

lite ovanligt för trakten. 

 

Område 14. Noteringar av naturvårdsarter, Kattuggleknallen södra, dag 1.   
        

VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Moneses uniflora Ögonpyrola S 2 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 4 

SVAMPAR       

Chaetodermella luna Vitplätt NT 1 

Cystostereum murrayi Doftskinn NT, S 1 

Diplomitoporus crustulinus Sprickporing VU 1 

Meruliopsis taxicola Blodticka S 1 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 3 

Phellinus ferrugineofuscus Ullticka NT, S 1 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT, S 2 

Phellinus viticola Vedticka S 1 

Pseudographis pinicola Gammelgransskål NT, S 3 

LAVAR       

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 6 

Chaenotheca brachypoda Gulnål S 2 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 1 

Chaenothecopsis haematopus Rödskaftad svartspik VU 1 

Chaenothecopsis nana Liten svartspik NT 1 

Chaenothecopsis viridialba Vitskaftad svartspik NT, S 1 

Cladonia parasitica Dvärgbägarlav NT, S 1 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 4 

Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT, S 1 

Hypogymnia vittata Skuggblåslav S 2 

Icmadophila ericetorum Vitmosslav S 2 

Lobaria scrobiculata Skrovellav NT, S 2 

Nephroma bellum Stuplav S 2 

Nephroma parile Bårdlav S 4 

Nephroma resupinatum Luddlav S 2 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 3 
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Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik NT, S 1 

MOSSOR       

Anastrophyllum hellerianum Vedtrappmossa NT, S 1 

 

Förslag till åtgärd: 

Den del av Kattuggleknallens södra sluttning som vi besökt har sådana naturvårdskvalitéer att 

den bör klassas som nyckelbiotop. Utöver det bör hela området Kattuggleknallen utredas för 

långsiktigt skydd. 

 

Område 15: Kattuggleknallen Västra 

Datum: 2019-07-26 
 

Områdesbeskrivning: 

Området korsas av den, från medeltiden, historiska pilgrimsleden Jämt-Norgevägen och är 

grandominerat med mycket björk, inslag av grövre tallar och fåtal rönnar. Granarna är sen-

vuxna, flerskiktade och gamla, med hängande grenar, och binder samman två områden: en ås 

med tallar samt ett större område med flera mindre bäckar. På granarna observerades bl a 

garnlav, vitgrynig nållav och gammelgransskål. I partierna med bäckarna är markskiktet fro-

digt med många högörter, bl a brudborste och ormbär. I dessa områden finns isolerade partier 

med god kontinuitet av lågor. På dessa observerades rikligt med vedsvampar såsom taiga-

skinn, blackticka, ullticka, sprickporing, nordtagging och gränsticka. Även vedtrappmossa no-

terades. Mänsklig påverkan syns sen lång tid tillbaks, stubbarna sedan dimensionsavverk-

ningen är helt mosstäckta. Nyare lågor, både vindfällen och rötbrutna, visade arter som gran-

ticka, vedticka och ostticka. Överståndare med hög ålder finns på olika ställen, t ex på åsen 

där grova tallar runt 150-170 år står. Äldre granar på runt 200 år finns i det mer högörtrika 

området med bäckarna. Det högörtsrika området visar tecken på tidigare bete med stort inslag 

av enar, fynd av slåtterblomma och gläntor. Området är även blockigt med breda luckor av 

stora stenar. I området finns även höga myrstackar och tjäderspillning, liksom lavskrika och 

hackmärken av tretåig hackspett. 
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Blackticka  
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Naturvärde 

Detta delområde har liksom östra delen av Kattuggleknallen sina naturvärden främst knutna 

till gran, med funna arter som blackticka och ostticka. I det inventerade området hittades 39 

naturvårdsarter, varav 21 är rödlistade. Bland dessa finns 4 vedsvampar i kategorin VU. 

 

Område 15. Noteringar av naturvårdsarter, Kattuggleknallen västra  
        
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Cirsium heterophyllum Brudborste S 2 

Coeloglossum viride Grönkulla S, F 1 

Crepis paludosa Kärrfibbla S 2 

Dactylorhiza maculata subsp. 
maculata 

Jungfru Marie nycklar F 1 

Gymnadenia conopsea Brudsporre F 1 

Orchidaceae Orkideer F 2 

Moneses uniflora Ögonpyrola S 4 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 6 

Paris quadrifolia Ormbär S 1 

SVAMPAR       

Cystostereum murrayi Doftskinn NT, S 1 

Diplomitoporus crustulinus Sprickporing VU 2 

Fomitopsis rosea Rosenticka NT, S 1 

Laurilia sulcata Tajgaskinn VU, S 1 

Odonticium romellii Nordtagging NT 1 

Onnia leporina Harticka NT, S 1 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 16 

Phellinus ferrugineofuscus Ullticka NT, S 10 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT, S 2 

Phellinus viticola Vedticka S 2 

Pseudographis pinicola Gammelgransskål NT, S 5 

Sceletocutis odora Ostticka VU, S 1 

Steccherinum collabens Blackticka VU, S 1 

LAVAR       

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 7 

Chaenotheca brachypoda Gulnål S 2 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 7 

Cliostomum leprosum Mjölig dropplav NT 1 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 4 

Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT, S 3 

Hypogymnia vittata Skuggblåslav S 2 

Lobaria scrobiculata Skrovellav NT, S 3 

Nephroma bellum Stuplav S 6 

Nephroma parile Bårdlav S 2 

Nephroma resupinatum Luddlav S 3 
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Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik NT, S 2 

MOSSOR       

Anastrophyllum hellerianum Vedtrappmossa NT, S 1 

Philonotis spp Källmossor S 1 

FÅGLAR       

Perisoreus infaustus Lavskrika Af 2 

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT, Af 1 

Tetrao urogallus Tjäder Af 1 

 
Förslag på åtgärd 

Vår bedömning är att denna del av västra Kattuggleknallen har sådana naturvårdskvalitéer att 

det bör klassas som nyckelbiotop. Utöver det bör hela området Kattuggleknallen utredas för 

långsiktigt skydd. 

 

Område 16: Kattuggleknallen Södra dag 2 

Datum: 2019-07-26 

 

Områdesbeskrivning: 

Kattuggleknallen Södra dag 2, 2019-07-26 ligger strax sydost om delområde 14 - ”Kattuggle-

knallen Södra dag 1 2019-07-25”.  

Södra delen av Kattuggleknallen, ovanför grustaget och mot nordväst, har större gran-

dominans än delområde 14 och mer inslag av lövträd, främst björk. Österut ökar inslaget av 

tall. Området liknar Kattuggleknallen Södra dag 1, men har flera högre och större träd och 

Den långa lodväggen som översilas av källvatten 
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fler lågor, här finns större block och brantare terräng.  På lågorna hittades bl a arter som rynk-

skinn, taigaskinn och gräddporing. Området består av en mycket brant sluttning i sydvästlig 

riktning. Stora delar av sluttningen är en rasbrant med stora block. Marken är klädd i mossa 

och bärris, ibland mer örtrikt. Det är stor variation i trädens ålder, med enstaka träd som är 

äldre än 200 år. Viss förekomst av äldre brandspår, bl a ett fåtal brandstubbar, brandljud och 

en flerhundraårig omfångsrik kolad låga. Lappmes och tjäder observerades, liksom spillning 

av tjäder och järpe. Spår av hackspettar finns och gärdsmyg hördes. I området finns en större 

lodvägg ca 20 meter lång, översilad med källvatten. Där finns även lodytor på många av de 

stora blocken.  

 

Naturvärde: 

Kattuggleknallens södra sluttning är fantastiskt varierande med inslag av flerhundraåriga träd, 

stora block, lodytor och riktigt grov död ved. Med sån variation av strukturer finns utrymme 

för en stor artrikedom. Skogen är också påfallande högvuxen och produktiv för denna trakt. 

Tillsammans med det angränsande delområdet 14 - Kattuggleknallen södra dag 1, innehåller 

området ett stort antal rödlistade arter och ännu fler signalarter. Området innehåller samman-

taget fina naturskogskvalitéer och kan ses som en värdekärna.  
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Område 16. Noteringar av naturvårdsarter, Kattuggleknallen Södra dag 2. 
        
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Neottia cordata Spindelblomster S, F 4 

SVAMPAR       

Cystostereum murrayi Doftskinn NT, S 1 

Diplomitoporus crustulinus Sprickporing VU 1 

Fomitopsis rosea Rosenticka NT, S 1 

Laurilia sulcata Tajgaskinn VU, S 1 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 5 

Phellinus ferrugineofuscus Ullticka NT, S 6 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT, S 7 

Phlebia centrifuga Rynkskinn VU, S 2 

Pseudographis pinicola Gammelgranskål NT, S 6 

Sider lenis s. str. Gräddporing VU, S 1 

LAVAR       

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 2 

Calicium denigratum Blanksvart spiklav NT, S 2 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 1 

Chaenothecopsis fennica Blågrå svartspik NT 3 

Cladonia parasitica Dvärgbägarlav NT, S 3 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 3 

Hypogymnia vittata Skuggblåslav S 1 

Icmadophila ericetorum Vitmosslav S 4 

Nephroma bellum Stuplav S 7 

Nephroma parile Bårdlav S 12 

Nephroma resupinatum Luddlav S 3 

Parmeliella triptophylla Korallblylav S 7 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 6 

MOSSOR       

Anastrophyllum hellerianum Vedtrappmossa NT, S 6 

Neckera complanata Platt fjädermossa S 1 

Neckera oligocarpa Nordlig fjädermossa S 1 

FÅGLAR       

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT, Af 1 

Poecile cinctus Lappmes VU 1 

Tetrao urogallus Tjäder Af 1 
 

Förslag på åtgärd: 

Denna del av Kattuggleknallens södra sluttning har sådana naturvårdskvalitéer att den bör 

klassas som nyckelbiotop. Utöver det bör hela området Kattuggleknallen utredas för långsik-

tigt skydd. 

 



87 

 

Område 17: Kattuggleknallen Östra 

Datum: 2019-07-26 

 

Områdesbeskrivning: 

Området ligger på sydöstra sluttningen av Kattuggleknallen och på ömse sidor av bäcken som 

passerar vid Småbodarna öster om berget. Det inventerade området sträcker sig från vägen 

och ca 600 meter norrut. En stig löper genom området längs bäcken. Vi passerade något som 

liknar en gammal körväg högre upp på sluttningen.  

Skogen är grandominerad med bitvis stort inslag av björk och mindre inslag av tall. Enstaka 

sälgar och gråalar finns också. Markskiktet är högre upp i sluttningen blåbärsdominerat men 

med lågörtsinslag som ekbräken, midsommarblomster och bergslok. Lägre ner, i östra delen 

av området, är markskiktet örtdominerat med gräs, även med en del högörter som nordisk 

stormhatt, brudborste och kärrfibbla. Vissa av växterna visar på kalkinslag, som brudsporre, 

svarthö och tibast, och vissa på närhet till fjällen, som fjällruta och fjällskära. Det finns också 

flera fuktstråk med mossor som behöver rörligt markvatten, t ex källmossa, och rikkärrsmos-

sor såsom gyllenmossa. Bäcken ligger nedsänkt i en ravin; nyckelbiotopen kring ravinen är 

mycket smal och inkluderar inte fuktstråken längre ut på bägge sidor. Nyckelbiotopen slutar 

märkligt nog också innan bäcken når vägen där den fina skogen fortsätter.  

Mörk rödprick, en skorplav i rödlistans kategori VU 
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Skogen har diameterspridning, är olikåldrig och flerskiktad. Åtminstone de lägre delarna har 

troligen varit betade och bör därför betraktas som ett biologiskt kulturarv – det är bitvis stort 

inslag av en, det verkar vara gamla betesskador på träd och skogen är bitvis luckig. Det stora 

örtinslaget tyder också på tidigare bete. Skogen är plockhuggen för länge sedan. Det finns 

dock gott om gamla granar genomgående i hela området. En gran som bedömdes som repre-

sentativ för området borrades. Den var cirka 185 år och det finns gott om granar som förefal-

ler vara äldre. Tillgången på död ved varierar; det är mer död ved längre från vägen, men det 

är tillräckligt med lågor för att i hela området göra intressanta fynd av vedsvampar och det 

finns lågor i alla nedbrytningsstadier. Sälg är inte vanligt i området, men flera stora, gamla 

sälgar med intressant lavflora finns i området. Särskilt skorplavsfloran visade sig vara mycket 

intressant på dessa. 

På södra sidan av vägen finns en nyckelbiotop mellan vägen och bäcken. Skogen som ligger 

mellan vägen och nyckelbiotopen är lika fin. Där finns många grova granar och grova lågor.  

 

Naturvärde: 

Området har mycket höga naturvärden. Artfynden är kanske i större utsträckning än i södra 

delen av Kattuggelknallen knutna till gran, delvis tack vare den ingående bäckmiljön. Här 

finns gott om gamla träd och död ved. Fynd av 61 naturvårdsarter talar sitt tydliga språk. Av 

dessa 61 är 28 arter rödlistade, varav 5 i klassen VU. 

 

  



89 

 

Område 17. Noteringar av naturvårdsarter, Kattuggleknallen Östra. 

        
VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN KATEGORI ANTAL FYND 

KÄRLVÄXTER       

Aconitum lycoctonum subsp. Septent-
rionale 

Nordisk stormhatt S 7 

Cirsium heterophyllum Brudborste S 1 

Crepis paludosa Kärrfibbla S 4 

Dactylorhiza maculata subsp. 
maculata 

Jungfru Marie nycklar F 2 

Daphne mezereum Tibast S 2 

Gymnadenia conopsea Brudsporre F 7 

Moneses uniflora Ögonpyrola S 1 

Neottia cordata Spindelblomster S, F 8 

Paris quadrifolia Ormbär S 1 

Petasites frigidus Fjällskråp S 1 

Polygonatum verticillatum Kransrams S 1 

SVAMPAR       

Asterodon ferruginosus Stjärntagging NT, S 2 

Diplomitoporus crustulinus Sprickporing VU 1 

Fomitopsis rosea Rosenticka NT, S 3 

Laurilia sulcata Tajgaskinn VU, S 1 

Leptoporus mollis/erubescens Kötticka NT, S 1 

Phellinus chrysoloma Granticka NT, S 17 

Phellinus ferrugineofuscus Ullticka NT, S 12 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT, S 3 

Phellinus viticola Vedticka S 1 

Pseudographis pinicola Gammelgranskål NT, S 9 

LAVAR       

Acolium karelicum  Liten sotlav VU, S 2 

Alectoria sarmentosa Garnlav NT, S 22 

Allocalicium adaequatum Mörkhövdad spiklav S 1 

Arthonia incarnata Mörk rödprick VU 2 

Arthonia vinosa Rostfläck S 1 

Bryoria nadvornikiana Violettgrå tagellav NT, S 7 

Chaenotheca brachypoda Gulnål S 1 

Chaenotheca hispidula Parknål NT 1 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav NT, S 13 

Chaenothecopsis nana Liten svartspik NT 1 

Chaenothecopsis viridialba Vitskaftad svartspik NT, S 3 
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Cheiromycina flabelliformis Solfjäderlav NT 2 

Hertelidea botryosa Vedskivlav NT, S 1 

Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT, S 7 

Hypogymnia vittata Skuggblåslav S 1 

Icmadophila ericetorum Vitmosslav S 4 

Lobaria pulmonaria Lunglav NT, S 2 

Lobaria scobicularia Skrovellav NT, S 2 

Nephroma arcticum Norrlandslav S 1 

Nephroma bellum Stuplav S 1 

Nephroma parile Bårdlav S 1 

Parmeliella triptophylla Korallblylav S 3 

Protopannaria pezizoides Gytterlav S 2 

Ramboldia elabens Vedflamlav NT, S 2 

Schismatomma pericleum Rosa skärelav NT, S 3 

Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik NT, S 3 

MOSSOR       

Helodium blandowii Kärrkammossa S 2 

Hylicomiastrum umbratum Mörk husmossa S 2 

Lophozia longiflora Vedflikmossa NT 1 

Philonotis fontana Källmossa S 1 

Pseudobryum cinclidioides Källpraktmossa S 2 

Rhytidiadelphus subpinnatus  Skogshakmossa S 2 

Sphagnum fallax Uddvitmossa EU 1 

INSEKTER       

Cacotemnus thomsoni Thomsons trägnagare S 1 

Callidium coriaceum Bronshjon S 2 

Semanotus undatus Vågbandad barkbock S 2 

FÅGLAR       

Perisoreus infaustus Lavskrika Af 1 

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT, Af 7 

Regulus regulus Kungsfågel VU 3 

Tetrao urogallus Tjäder Af 1 

 

Förslag till åtgärd: 

Denna del av Kattuggleknallen har så höga naturvårdskvalitéer att den bör klassas som nyck-

elbiotop. Utöver det bör hela området Kattuggleknallen utredas för långsiktigt skydd. 
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Sammanfattning av inventerade områden i Ljungdalen – Storsjö 

Nedanför gränsen för fjällnära skog finns äldre skogar med höga naturvärden framför allt kvar 

i höjdlägen och i brant terräng. Så ser det även ut i trakten av Ljungdalen - Storsjö. Annars är 

skogarna i området till största delen kraftigt påverkade av storskaligt skogsbruk, där 

contortaplanteringar är en vanlig syn. 

De inventerade områdena under Forskningsresan 2019 visade sig ha höga naturvärden i all-

mänhet. Områden i anslutning till nyckelbiotoper har visat sig ha samma naturvärde i flera 

fall. Flera områden bär spår av skogsbrand och vissa skogar har troligtvis uppkommit natur-

ligt direkt efter senaste brandtillfället. Stavatallskog förekommer på flera platser. Silverved 

med kol förekommer rikligt. Totalt har deltagarna gått över 578 ha av de ca 1600 ha som flyg-

bildstolkats. 2174 artfynd har rapporterats in till Artportalen, där huvuddelen är naturvårdsar-

ter. Stora delar av de inventerade områdena har så höga naturvärden att de håller naturreser-

vatsklass eller borde klassas som nyckelbiotoper. Vi har i första hand undersökt områden där 

det redan finns större områden med frivilliga avsättningar, nyckelbiotoper eller naturreservat i 

anslutning till inventeringsområdet. Med den kompletterande kunskap som Forskningsresan 

ger finns stöd för att vidare utreda flera områden för långsiktigt skydd. Här nedan presenteras 

en sammanfattning från områdena i helhet. 

 

Fjällskogssluttning söder om Putten - Julius 

Under förarbetet inför Forskningsresan identifierades ett 350 ha stort område precis på södra 

sidan Storsjön. Ur detta stora område valde vi att titta på en avverkningsanmäld del (A31260-

2016) gränsande mot en nyckelbiotop, plus en del strax norr om platsen där vi hade tisdagens 

inledande metodövningar. Den senare valdes vid rekognoseringen inför veckan eftersom den 

såg intressant ut genom bilfönstret. Inom avverkningsanmälan hittade vi 30 naturvårdsarter, 

varav 20 återfinns på rödlistan. Av dessa finns 2 arter i kategorin VU. Inom den andra delen 

fann vi 23 naturvårdsarter där 14 av dessa är rödlistade, varav 2 i klassen VU. För den privat-

ägda delen som var avverkningsanmäld har Siljan Skog AB avsagt sig avverkningsrätten efter 

vår kontakt. 

 

Norr om Åvikberget 

Inför Forskningsresan definierades ett 114 ha stort område norr om Åvikberget, varav delta-

garna inventerat ca 73 ha. Sammanlagt har våra två inventeringsgrupper under två dagar gjort 

378 fynd av naturvårdsarter i området strax norr om Åvikberget. Av dessa är 16 klassade som 

VU på rödlistan. Området är i huvudsak brandpräglat, med mindre och artrika kalkpåverkade 

surdråg inom alla tre delarna. Den östra delen har möjligen något högre naturvärden än den 

västra, sett till artfynden. Vår rekommendation är dock att hela området utreds för reservats-

bildning.   
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Lövsta nordöstra delen 

På förhand identifierades ett område på drygt 200 ha, på båda sidor om gränsen för fjällnära 

skog. I detta besökte vi en mindre del på ca 45 ha, precis nedanför fjällnära gränsen. Här finns 

brandspår, död ved i olika nedbrytningsstadier och riktigt gamla grova tallågor. Trots detta 

bedömer vi att det område vi besökte i dagsläget inte riktigt når upp till Skogsstyrelsens krite-

rier för nyckelbiotop. I den del av området vi tittade på fanns 22 naturvårdsarter. Av dessa var 

20 arter rödlistade, varav 1 i klassen VU. 

 

Rönnåsen 

På Rönnåsen inventerades under veckan ca 176 ha av de 330 ha som vi på förhand hade utpe-

kat som potentiellt intressant. Fyra grupper var på olika delområden. Sammantaget har Rönn-

åsen visat upp över 80 naturvårdsarter och 667 artfynd under två dagars inventering, varav 9 

arter är klassade som VU på rödlistan.  

Även om tätheten av substrat och signalarter inte är lika hög överallt bör man se området som 

en helhet med absolut naturreservatsklass. Sluttningsskogen har stor artrikedom och är bit-

vis svårframkomlig pga död ved i brötar. Här finns granar på närmare 300 år och delar av om-

rådet har inte brunnit på mycket länge. Garnlav finns överallt och granticka, vitgrynig nållav, 

rosenticka och gammelgransskål förekommer rikligt. I högre delar finns spår av äldre skogs-

brand. Den övre höglägesskogen har stora värden som både kantzon med framtida höga natur-

värden, men även för höga friluftsvärden med det vackra sjö- och myrlandskapet där fjälltop-

par skymtar ovanför skogskammen i norr. Fynd av björnide, tjäderbo, flera tretåig hackspett, 

lavskrika och tjädrar bland djurobservationer och sprickporing, tajgaskinn, ullticka, gräns-

ticka, rynkskinn och doftskinn bland svamparna gör området mycket skyddsvärt. Efter Forsk-

ningsresan har stora delar av området registrerats som nyckelbiotop av skogsstyrelsen. Vad 

gäller de båda avverkningsanmälningarna på Rönnåsen har markägaren Stora Enso efter vår 

kontakt stoppat avverkningen i väntan på en intern utredning. 

 

Björnsjöberget 

Av Björnsjöbergets 300 ha stora, förmodat intressanta skog, gick Forskningsresan över ca 114 

ha i den västra och norra delen. En hel del av de 300 hektaren var på förhand registrerade som 

nyckelbiotoper, med ett flertal artfynd. Ett av syftena vi hade var att se om naturvärdena 

skiljde sig inom och utanför dessa nyckelbiotoper. På den areal vi gick över under veckan är 

vår bedömning att stora delar höll nyckelbiotopskvalitet. Området inventerades av tre grupper 

på två dagar, vilket lett till fynd av 57 olika naturvårdsarter, varav 4 är klassade som VU på 

rödlistan. Totalt gjordes 355 fynd av naturvårdsarter inom de delar som inventerats. Många av 

naturvårdsarter återfinns på silverved och brandpåverkad silverved, gamla sälgar, och fukti-

gare områden med gammal gran. Fynd gjordes av till exempel tajgaskinn, fläckporing,, grädd-

poring och liten sotlav. De mest rapporterade arterna var vedskivlav, blanksvart spiklav och 

vedflamlav. Det inventerade området ligger omgivet av naturreservat, nyckelbiotoper och fri-

villiga avsättningar. I det sammanhängande området på 300 ha ingår även en hel del myr och 

sjö och utifrån bilden av samtliga artfynd och redan registrerade nyckelbiotoper skulle områ-

det i sin helhet kunna vara ett lämpligt reservatsobjekt. Det befintliga naturreservatet borde 

utökas till att omfatta stora delar av Björnsjöberget. För en lämplig avgränsning krävs vidare 

inventeringar i de delar där Forskningsresan inte hann med. 
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Kattuggleknallen 

Kattuggleknallen var det största sammanhängande området med potentiellt intressant skog 

som identifierades under förarbetet till Forskningsresan. Av de inringade ca 850 hektaren in-

venterades ca 115 ha. Samtliga delområden hade höga naturvärden och visade upp en stor va-

riation i intressanta strukturer som t ex stora block, lodväggar, mycket grova tallågor och 

mycket gamla ännu levande träd. Området är även kulturpåverkat med tecken på skogsbete 

längre tillbaka och gamla stigar. Endast några få och små nyckelbiotoper fanns registrerade på 

förhand inom dessa 850 ha. Fyra grupper gjorde tillsammans 450 fynd av naturvårdsarter, 

varav 18 arter klassas som VU på rödlistan. Det mesta inom vårt på förhand definierade om-

råde återstår att inventera och bedöma naturvärdet i. Det bör vara angeläget med vidare utred-

ning av skyddsbehovet eftersom de inventerade delområdena håller så pass hög kvalité. 
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Tack 

Stort tack till samordningsgruppen som ordnat med allt inför och under Forskningsresan. 

Tack till alla som deltagit i Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2019 för det fantastiska 

arbetet ni utfört. Tack till STF Ljungdalen för god service kring boendet och vår samlingslo-

kal och till restaurang Tuvan för maten. Tack Ljungan för de härliga, svalkande doppen i den 

30-gradiga värmen.  

Sponsorer 

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2019 är ett samarbete mellan Föreningen Skydda 

Skogen och Naturskyddsföreningen. Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2019 hade 

aldrig kunnat genomföras utan sponsring.  

Ett stort tack riktas till följande sponsorer: 

 

Naturskyddsföreningen Riks 

Föreningen Skydda Skogen 

Naturskyddsföreningens länsförbund i Jämtland-Härjedalen 

Stiftelsen Extensus 

Alvins Fond 
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Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2019 i Västra 

Härjedalen Ljungdalen- Storsjö är ett samarbete mellan Före-

ningen Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen. 
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